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2.1 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT: 

 Ammattitaitovaatimukset, sisällöt ja arviointi 
 

2.1.1 ATERIA- JA KAHVITUSPALVELUT 20 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 

 suunnittelee oman työnsä asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan 

 valmistautuu asiakaskohteen työtehtäviin 

 valmistaa, viimeistelee ja laittaa tarjolle aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja noudattaen asiakkaan toi-
vetta, valmista ruokalistaa tai suomalaisten ravitsemussuosituksia 

 valmistaa asiakkaalle tavallisimpien erityisruokavalioiden mukaisia aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvitarjoiluja 

 noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta 

 noudattaa työssään hygienia- ja jätehuolto-ohjeita 

 toimii kestävän toimintatavan mukaan. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Ravitsemispalvelutehtäviin valmistautuminen 

 Aamu-, väli- ja iltapalojen tai kahvitarjoilujen valmistaminen 

 Aamu-, väli- ja iltapalojen tai kahvitarjoilujen esille laitto ja jakelu 

 Työvuoron päättäminen 

 Palvelusopimuksen tai tilausmääräyksen tunteminen 

 Aamu-, väli- ja iltapalojen sekä kahvitarjoilujen raaka-aineiden valinta, käsittely ja käyttö 

 Ruoanvalmistuksen välineiden, laitteiden ja koneiden käyttö 

 Ruoanvalmistusmenetelmien hallinta 

 Asiakaspalvelu palveluyrityksessä  

 Ravitsemussuositusten ja erityisruokavalioiden tunteminen 

 Hygienia- ja jätehuolto-ohjeiden noudattaminen 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

Hygienian ja ravitsemuksen perusteet 5 osp 
Elintarviketietous, laite- ja välinetuntemus 5 osp 
Aamu-, väli- ja iltapalojen sekä kahvitarjoilujen valmistaminen 5 osp 
Työpaikalla tapahtuva aamu- ja välipalojen tuottaminen asiakaskohteissa 5 osp, TO 
 

OPINTOJAKSOT 

Hygienian ja ravitsemuksen perusteet 5 osp Elintarviketietous, laite- ja välinetuntemus 5 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Henkilökohtainen hygienia 

 Työväline- ja työtapahygienia 

 Mikrobiologian perustiedot 

 Omavalvonta 

 Suomalaiset ravitsemussuositukset 

 Erityisruokavaliot 
 
Oppimisympäristöt:  

 
Keskeiset sisällöt: 

 Elintarvikkeiden tuntemus, valinta, käsittely, säi-
lytys ja taloudellinen käyttö. 

 Ruoan valmistuksessa ja asiakaspalvelussa käy-
tettävät koneet, välineet, laitteet, niiden turvalli-
nen ja hygieeninen käyttö sekä puhdistaminen. 

 Hätäensiapu ja paloturvallisuus 
 
Oppimisympäristöt:  

 Oppilaitos 
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 Oppilaitos 

 Verkko-opetus 

 Työssäoppimispaikat 
 
Toteuttamistavat:  

 

 Teoriaopetus 

 Alan kirjallisuus 

 Käytännöntyö 

 Tiimityöskentely 
 

 Verkko-opetus 

 Työssäoppimispaikat 
 
Toteuttamistavat:  

 Teoriaopetus 

 Alan kirjallisuus 

 Käytännöntyö 

 Tiimityöskentely 

Aamu-, väli- ja iltapalojen sekä kahvitarjoilujen valmis-
taminen 5 osp 

Työpaikalla tapahtuva aamu- ja välipalojen tuottami-
nen asiakaskohteissa 5 osp TO 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Palvelusopimuksen tunteminen 

 Ruoanvalmistusmenetelmät 

 Taloudellinen työskentely 

 Asiakasryhmät 
 
Oppimisympäristöt:  

 Oppilaitos 

 Verkko-opetus 

 Työssäoppimispaikat 
 
Toteuttamistavat: 

 Teoriaopetus 

 Alan kirjallisuus 

 Käytännöntyö 

 Tiimityöskentely 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Salassapitovelvollisuus 

 Keittiötyöskentely 

 Ammattietiikka 

 Hygieniamääräysten noudattaminen 

 Vuorovaikutustaidot 

 Asiakaspalvelu 
 
Oppimisympäristöt:  

 Oppilaitos 

 Verkko-opetus 

 Työssäoppimispaikat 
 
Toteuttamistavat:  

 Käytännöntyö 

 Tiimityöskentely 

 Alan kirjallisuus 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyysopintoja. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suoritta-
minen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Oppimista arvioidaan tutkinnon osassa, oppimistehtävien, 
harjoitustöiden sekä opiskelijan itsearvioinnin perusteella. Opettaja antaa palautetta tehtävistä ja käytännön töistä jatku-
vasti. 
 

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 näy-
tössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien 
menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla työpaikoissa, joissa tehdään aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvituspalve-
luja, esimerkiksi asiakaskodeissa (yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaisissa laitoksissa (hoivakodit, vanhainkodit, 
palvelukeskukset), sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa, päiväkodeissa, kouluissa, virastoissa, tuotantolaitoksissa, 
hyvinvointi- ja matkailukeskuksissa tai hotelleissa sekä oppilaitoksessa. Opiskelija valmistaa tai valmistelee työvuorossa 
valmistettavia tai tarjoiltavia aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvituspalveluja. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammat-
titaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon Kotityöpalvelujen koulutusohjelman, Ateria- ja kahvituspalvelut 20 osp 

tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla työpaikoissa, joissa tehdään aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvituspalve-
luja, esimerkiksi asiakaskodeissa (yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaisissa laitoksissa (hoivakodit, vanhainkodit, 
palvelukeskukset), sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa, päiväkodeissa, kouluissa, virastoissa, tuotantolaitoksissa, 
hyvinvointi- ja matkailukeskuksissa tai hotelleissa. Opiskelija valmistaa tai valmistelee työvuorossa valmistettavia tai 
tarjoiltavia aamu-, väli- ja iltapaloja tai kahvituspalveluja. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan 
todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Ateria- ja kahvituspalveluiden tuottaminen. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla/oppilaitoksella. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

 (  ) Työelämän edustaja(t) 
 (x) em. yhdessä 

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, 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 vuodelta 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 

 
Ravitsemispalvelutehtäviin 
valmistautuminen 

pukeutuu hygieniasääntöjen 
mukaisesti ja tilanteeseen 
sopivalla tavalla 

pukeutuu hygieniasääntöjen 
mukaisesti ja tilanteeseen 
sopivalla tavalla 

pukeutuu hygieniasääntöjen 
mukaisesti ja tilanteeseen 
sopivalla tavalla 

ottaa ohjeistettuna esille tar-
vitsemansa raaka-aineet ja 
ruoanvalmistusvälineet 

ottaa esille tarvitsemansa 
raaka-aineet ja ruoanvalmis-
tusvälineet 

valitsee ja ottaa esille tarvit-
semansa raaka-aineet ja 
ruoanvalmistusvälineet 
omatoimisesti 

toimii annetun ohjeen ja val-
miin työsuunnitelman mu-
kaan ja noudattaa työturval-
lisuutta ja ergonomiaa 

tekee taloudellisen toteutta-
miskelpoisen työsuunnitel-
man ottaen huomioon asiak-
kaan toiveen, tarpeen, työ-
turvallisuuden ja er-
gonomian ja noudattaa pal-
velusopimusta tai tilausmää-
räystä tai työohjetta 

tekee itsenäisesti taloudelli-
sen toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman ottaen huo-
mioon asiakkaan toiveen, 
tarpeen, työturvallisuuden ja 
ergonomian ja noudattaa 
palvelusopimusta tai tilaus-
määräystä tai työohjetta 

 
Aamu-, väli- ja iltapalojen 
tai kahvitarjoilujen valmis-
taminen 

toimii tavanomaisissa palve-
lutilanteissa asiallisesti 

toimii asiakaslähtöisesti ja 
ystävällisesti erilaisissa pal-
velutilanteissa 

toimii asiakaslähtöisesti ja 
ystävällisesti erilaisissa pal-
velutilanteissa ja edistää 
asiakassuhteita omalla toi-
minnallaan 

työskentelee hygieenisesti 
valmiin työsuunnitelman 
mukaan ja ottaa huomioon 
tavallisimmat erityisruokava-
liot 

työskentelee hygieenisesti 
laatimansa työsuunnitelman 
mukaisesti ja ottaa huomi-
oon tavallisimmat erityisruo-
kavaliot 

työskentelee hygieenisesti 
ja itsenäisesti työtehtäviä lo-
mittaen laatimansa työsuun-
nitelman mukaisesti ja ottaa 
huomioon tavallisimmat eri-
tyisruokavaliot 

työskentelee kohtuullisessa 
ajassa 

työskentelee huolellisesti 
kohtuullisessa ajassa ja 
pääsääntöisesti kustannus-
tehokkaasti 

työskentelee huolellisesti 
kohtuullisessa ajassa, kus-
tannustehokkaasti sekä 
osaa ajoittaa ruoanvalmis-
tuksen asiakkaan tarpeiden 
mukaisesti 

arvioi tarjottavien tuotteiden 
makua ja laatua 

arvioi tarjottavien tuotteiden 
makua ja laatua sekä tekee 
tarvittaessa muutoksia 

arvioi tarjottavien tuotteiden 
makua ja laatua sekä tekee 
tarvittaessa muutoksia 

toimii ohjeistettuna kestävän 
toimintatavan mukaisesti 

toimii kestävän toimintata-
van mukaisesti 

toimii omatoimisesti kestä-
vän toimintatavan mukai-
sesti 

 
Aamu-, väli- ja iltapalojen 
tai kahvitarjoilujen esille-
laitto ja jakelu 

laittaa ohjeistettuna tarjotta-
vat esille tai jakaa ruokaa 

laittaa tarjottavat esille tai ja-
kaa ruokaa organisaation ja-
kelujärjestelmän mukaan 

laittaa tarjottavat esille tai ja-
kaa ruokaa organisaation ja-
kelujärjestelmän mukaan 

tekee ohjeistettuna muutok-
sia tarjottavien esillelaitossa 

arvioi tarjottavien esillelait-
toa ja tekee tarvittaessa 
muutoksia 

arvioi tarjottavien esillelait-
toa ja tekee tarvittaessa 
muutoksia sekä toteuttaa 
mahdollisuuksien mukaan 
asiakkaan toiveita 

 
Työvuoron päättäminen 

puhdistaa ja laittaa paikal-
leen ohjeistettuna käyttä-
mänsä ruoanvalmistusväli-
neet, koneet, laitteet ja as-
tiat ja siivoaa työympäristön 

puhdistaa ja laittaa paikal-
leen käyttämänsä ruoanval-
mistusvälineet, koneet, lait-
teet ja astiat ja siivoaa työ-
ympäristön 

puhdistaa ja laittaa paikal-
leen käyttämänsä ruoanval-
mistusvälineet, koneet, lait-
teet ja astiat ja siivoaa työ-
ympäristön itsenäisesti 
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käsittelee ohjeistettuna jät-
teet jätehuoltosuunnitelman 
mukaisesti 

käsittelee jätteet jätehuolto-
suunnitelman mukaisesti 

käsittelee jätteet jätehuolto-
suunnitelman mukaisesti 

tekee tarvittavia jälkitöitä tekee vastuullisesti tarvitta-
vat jälkityöt 

tekee vastuullisesti tarvitta-
vat jälkityöt 

noudattaa ohjeistettuna 
omavalvontaa. 

noudattaa omavalvontaa. noudattaa itsenäisesti oma-
valvontaa. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Palvelusopimuksen tai ti-
lausmääräyksen tuntemi-
nen 

noudattaa työsuunnitelmaa tuntee palvelusopimuksen 
tai tilausmääräyksen sisäl-
lön ja toimii sen mukaan 

tuntee palvelusopimuksen 
tai tilausmääräyksen sisäl-
lön ja toimii itsenäisesti sen 
mukaan 

 
Aamu-, väli- ja iltapalojen 
tai kahvitarjoilujen raaka-
aineiden valinta, käsittely 
ja käyttö 

tunnistaa tarjoiluihin käyttä-
mänsä elintarvikkeet 

tunnistaa tarjoiluihin käyttä-
mänsä ja muut yleisimmät 
elintarvikkeet 

tunnistaa tarjoiluihin käyttä-
mänsä ja muut yleisimmät 
elintarvikkeet ja niiden ruo-
anvalmistuksellisia ominai-
suuksia 

käsittelee elintarvikkeita oh-
jeistettuna ruoanvalmistuk-
sen eri vaiheissa 

käsittelee, varastoi ja säilyt-
tää elintarvikkeita ruoanval-
mistuksen eri vaiheissa oh-
jeen mukaan 

käsittelee, varastoi ja säilyt-
tää elintarvikkeita omatoimi-
sesti oikein ruoanvalmistuk-
sen eri vaiheissa 

 
Ruoanvalmistuksen väli-
neiden, laitteiden ja konei-
den käyttö 

käyttää ja puhdistaa ohjeis-
tettuna työn edellyttämiä 
keittiön työvälineitä ja ko-
neita noudattaen työturvalli-
suutta ja ergonomiaa 

käyttää ja puhdistaa työ-
suunnitelmansa edellyttämiä 
keittiön työvälineitä ja ko-
neita ohjeen mukaan nou-
dattaen työturvallisuutta ja 
ergonomiaa 

käyttää ja puhdistaa omatoi-
misesti työsuunnitelmansa 
edellyttämiä keittiön työväli-
neitä ja koneita noudattaen 
työturvallisuutta ja er-
gonomiaa 

 
Ruoanvalmistusmenetel-
mien käyttö 

valmistaa aamu-, väli- ja il-
tapaloja tai kahvitarjoiluja 
niille soveltuvilla menetel-
millä työympäristön koneilla, 
laitteilla ja välineillä. 

valmistaa taloudellisesti oh-
jeen mukaan aamu-, väli- ja 
iltapaloja tai kahvitarjoiluja 
niille soveltuvilla menetel-
millä työympäristön koneilla, 
laitteilla ja välineillä. 

valmistaa omatoimisesti tai 
ohjetta soveltaen taloudelli-
sesti aamu-, väli- ja iltapa-
loja tai kahvitarjoiluja niille 
soveltuvilla menetelmillä 
työympäristön koneilla, lait-
teilla ja välineillä. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Asiakkaan tunteminen 

tuntee asiakkaan perustar-
peet ja huomioi ne ohjeistet-
tuna toiminnassaan 

tuntee asiakkaan tarpeet ja 
toimii niiden mukaisesti 

ottaa aktiivisesti selvää asi-
akkaan tarpeista ja toiveista 
ja toimii niiden mukaan itse-
näisesti 

 
Ravitsemussuositusten ja 
erityisruokavalioiden tunte-
minen 

tuntee ravitsemussuosituk-
set ja erityisruokavaliot (lak-
toositon, maidoton ja ke-
liakia) niin, että valmistaa 
ohjeistettuna asiakkaille 
aamu-, väli- ja iltapaloja tai 
kahvitarjoiluja 

tuntee ravitsemussuosituk-
set ja erityisruokavaliot niin, 
että valmistaa asiakkaille 
maistuvia aamu-, väli- ja il-
tapaloja tai kahvitarjoiluja 

tuntee ravitsemussuosituk-
set ja erityisruokavaliot niin, 
että valmistaa itsenäisesti 
asiakkaille maistuvia aamu-, 
väli- ja iltapaloja tai kahvitar-
joiluja 

Hygienia- ja jätehuolto-oh-
jeiden noudattaminen 

noudattaa ohjeistettuna 
työssään hygieniavaatimuk-
sia ja jätehuoltosuunnitel-
maa. 

noudattaa työssään hygie-
niavaatimuksia ja jätehuolto-
suunnitelmaa. 

noudattaa ja soveltaa itse-
näisesti työssään hygie-
niavaatimuksia ja jätehuolto-
suunnitelmaa. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

toimii tutuissa tilanteissa 
asiakkaiden kanssa ja tarvit-
see uusissa tilanteissa oh-
jeistusta 

toimii muuttuvissa asiakas-
palvelutilanteissa oma-aloit-
teisesti ja oppii niistä 

toimii muuttuvissa asiakas-
palvelutilanteissa oma-aloit-
teisesti ja itsenäisesti, oppii 
niistä ja löytää asiakastilan-
teeseen parhaiten sopivan 
toimintatavan ja ratkaisun 

suhtautuu alaan ja työhön 
myönteisesti 

suhtautuu alaan myöntei-
sesti ja on kiinnostunut työs-
tään 

suhtautuu alaan myöntei-
sesti, on kiinnostunut työs-
tään, hakee alan tietoa eri 
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tietolähteistä ja on valmis 
oppimaan muilta 

hakee apua ongelmatilan-
teissa 

perustelee ongelmatilan-
teissa tekemänsä ratkaisut 

perustelee ongelmatilan-
teissa tekemänsä ratkaisut 
ja toimintansa ammatillisilla 
tiedoilla 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii asiallisesti ja selviytyy 
asiakastilanteista sekä 
omista työtehtävistä työyh-
teisössä ohjeistettuna 

toimii asiakkaan toiminnan 
huomioon ottaen huolelli-
sesti omissa työtehtävissä 
työyhteisössä 

toimii asiakkaan toiminnan 
huomioon ottaen huolelli-
sesti ja joustavasti asiakasti-
lanteissa sekä omissa työ-
tehtävissä työyhteisössä 

tekee yhteistyötä tavallisissa 
tilanteissa työyhteisössä 

tekee yhteistyötä työyhtei-
sössään erilaisissa tilan-
teissa 

tekee mielellään ja moni-
puolisesti yhteistyötä työyh-
teisössä, asiakkaiden ja si-
dosryhmien kanssa 

toimii ohjeistetusti erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa 

toimii tilanteen edellyttä-
mällä tavalla erilaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa 

toimii tilanteen edellyttä-
mällä tavalla erilaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa 

 
Ammattietiikka 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa sovittuja työtä 
koskevia sääntöjä ja työ-
aikoja 

noudattaa sovittuja työtä 
koskevia sääntöjä ja työ-
aikoja sekä sopii pääsään-
töisesti poikkeamista sovi-
tun toimintatavan mukaisesti 

noudattaa sovittuja työtä 
koskevia sääntöjä ja työ-
aikoja sekä sopii poikkea-
mista sovitun toimintatavan 
mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti, ystävälli-
sesti ja ammatillisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti, ystävälli-
sesti ja muuttuvissakin tilan-
teissa ammatillisesti 

käyttää ohjeistettuna pää-
sääntöisesti ammattisanas-
toa 

käyttää pääsääntöisesti am-
mattisanastoa 

käyttää työssään ammatti-
sanastoa 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

tuntee hätäensiaputilantei-
den toimintaohjeet 

tuntee hätäensiaputilantei-
den toimintaohjeet 

tuntee hätäensiaputilantei-
den toimintaohjeet 

tuntee paloturvallisuutta 
koskevat toimintaohjeet 

tuntee paloturvallisuutta 
koskevat toimintaohjeet 

tuntee paloturvallisuutta 
koskevat toimintaohjeet 

toimii työssään turvallisesti vastaa omalta osaltaan hen-
kilökohtaisesta työturvalli-
suudesta ja asiakasturvalli-
suudesta ja pyytää tarvitta-
essa apua 

vastaa omalta osaltaan työ-
suojeluvelvoitteen toteutu-
misesta ja asiakasturvalli-
suudesta 

ylläpitää ohjeistettuna toi-
minta- ja työkykyä työssään. 

ylläpitää toiminta- ja työky-
kyä työssään. 

ylläpitää oma-aloitteisesti 
toiminta- ja työkykyä työs-
sään. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen sekä arviointiin. 
Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta opintojen ohjausta. Opiskelijalle tiedotetaan jatko-opintomahdolli-
suuksista sekä kansainvälistymisen mahdollisuuksista. 
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2.1.2 YLLÄPITOSIIVOUS 25 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työoh-
jeiden mukaan 

 valmistautuu ylläpitosiivoukseen,  

 suunnittelee omaa aikatauluansa ja ottaa huomioon työturvallisuusmääräykset sekä asiakasturvallisuuden  

 tekee ylläpitosiivousta asiakaskohteissa 

 valitsee ja käyttää tarkoituksenmukaisia siivousmenetelmiä ja -aineita 

 valitsee ja käyttää työssä tarvittavia ajanmukaisia siivousvälineitä ja kohteessa olevia koneita 

 puhdistaa ja hoitaa asiakaskohteessa olevia pintamateriaaleja  

 tekee sovitut lopputyöt ja raportoi työnsä tilanteen vaatimalla tavalla 

 noudattaa työssään hygienia- ja jätehuolto-ohjeita 

 toimii kestävän toimintatavan mukaan. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Ylläpitosiivoukseen valmistautuminen 

 Ylläpitosiivouksen toteuttaminen 

 Ylläpitosiivouksen päättäminen 

 Siivouspalvelun sopimusten, työohjeiden ja laadunhallinnan välineiden käyttö 

 Siivousmenetelmien, -välineiden ja -koneiden sekä puhdistusaineiden käyttö 

 Asiakkaan toiminnan ja siivouksen tavoitteen tunteminen 

 Lian laadun ja pintamateriaalin tunnistaminen 

 Puhdistuksen osatekijöiden tunteminen 

 Hygienia- ja jätehuolto-ohjeiden noudattaminen 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

Puhdistuspalvelun perusteet 10 osp 
Työturvallisuus, ergonomia ja kestävä kehitys 5 osp 
Ylläpitosiivous asiakaskohteissa 10 osp, TO 
 

OPINTOJAKSOT 

Puhdistuspalvelun perusteet 10 osp Työturvallisuus, ergonomia ja kestävä kehitys 5 osp 

 
Keskeiset sisällöt:  

 Puhdistustapahtuma ja sen osatekijät 

 Siivousmenetelmät, -aineet, -välineet ja -koneet 

 Pintamateriaalit ja niiden puhdistus sekä hoito 

 Ylläpitosiivouksen suunnittelu ja toteuttaminen 

 Tehokas ja tarkoituksenmukainen työskentely 
asiakaslähtöisesti 

 Asiakaskohteen toiminta-ajatuksen ja liikeidean 
sekä hygieniavaatimusten huomioiminen 

 
Oppimisympäristöt:  

 Oppilaitos 

 Työssäoppimispaikat 
 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Koneiden ja laitteiden turvallinen ja ergonomi-
nen käyttö 

 Puhdistus-, hoito- ja suojausaineiden käyttötur-
vallisuus 

 Hätäensiapu, palo- ja sähköturvallisuus 

 Toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen 

 Tuotteiden elinkaari  

 Jätehuolto 
 
Oppimisympäristöt:  

 Oppilaitos 

 Työssäoppimispaikat 
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Toteuttamistavat 

 Käytännön työ  

 Verkko-opetus, kontaktiopetus  

 Tiimi-, pari- tai itsenäinen työskentely  

 Yrityskäynnit 

Toteuttamistavat: 

 Käytännön työ  

 Verkko-opetus, kontaktiopetus  

 Tiimi-, pari- tai itsenäinen työskentely  

 Yrityskäynnit 
 

Ylläpitosiivous asiakaskohteissa 10 osp, TO  

 
Keskeiset sisällöt: 

 Ylläpitosiivouksen suunnittelu ja toteuttaminen 

 Oman työn arviointi ja laadunvarmistus 

 Ammattietiikka 

 Vaitiolovelvollisuus 

 Asiakaspalvelu 
 
Oppimisympäristöt:  

 Oppilaitos 

 Työssäoppimispaikat 
 
Toteuttamistavat: 

 Käytännön työ 
 

 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyysopintoja. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Oppimista arvioidaan tutkinnon osassa, oppimistehtävien, käytännön työn ja palautteen sekä opiskelijan itsearvioinnin 
perusteella. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla 
hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täyden-
netään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla työpaikoissa, joissa tehdään ylläpitosiivousta, esimerkiksi asiakasko-
deissa(yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaisissa laitoksissa (hoivakodit, vanhainkodit, palvelukeskukset), sairaa-
loissa ja muissa hoitolaitoksissa, päiväkodeissa, kouluissa, virastoissa, tuotantolaitoksissa, hyvinvointi- ja matkailukes-
kuksissa tai hotelleissa sekä oppilaitoksessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta 
vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 
Hätäensiapua ja paloturvallisuutta koskevat toimintaohjeet arvioidaan haastattelun avulla. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, Ylläpitosiivous 25 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen 

toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla työpaikoissa, joissa tehdään ylläpitosiivousta, esimerkiksi asiakasko-
deissa (yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaisissa laitoksissa (hoivakodit, vanhainkodit, palvelukeskukset), sairaa-
loissa ja muissa hoitolaitoksissa, päiväkodeissa, kouluissa, virastoissa, tuotantolaitoksissa, hyvinvointi- ja matkailukes-
kuksissa tai hotelleissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaito-
vaatimuksia. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Ylläpitosiivous tehtävien hoitaminen. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla / 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 en-
nalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Ylläpitosiivoukseen valmis-
tautuminen 

pukeutuu tilanteeseen sopi-
valla tavalla ja käyttää ohjei-
den mukaisia suojaimia 

pukeutuu tilanteeseen sopi-
valla tavalla ja käyttää ohjei-
den mukaisia suojaimia 

pukeutuu tilanteeseen 
sopivalla tavalla ja käyt-
tää ohjeiden mukaisia 
suojaimia 

tekee toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman 

tekee toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman ottaen huo-
mioon asiakkaan toiveen, 
tarpeen ja noudattaen pal-
velukuvausta tai työohjetta 
ja työturvallisuutta 

tekee itsenäisesti toteut-
tamiskelpoisen työsuun-
nitelman ottaen huomi-
oon asiakkaan toiveen, 
tarpeen ja noudattaen 
palvelukuvausta tai työ-
ohjetta ja työturvallisuutta 

valitsee ylläpitosiivouksen 
menetelmät, puhdistusai-
neet ja -välineet sekä ko-
neet 

valitsee ylläpitosiivoukseen 
tarkoituksenmukaiset mene-
telmät, puhdistusaineet ja -
välineet sekä koneet 

valitsee itsenäisesti yllä-
pitosiivoukseen tarkoituk-
senmukaiset menetelmät, 
puhdistusaineet ja -väli-
neet sekä koneet välit-
täen ammattimaisen ku-
van työstään 

 
Ylläpitosiivouksen toteutta-
minen 

toimii tavanomaisissa palve-
lutilanteissa asiallisesti 

toimii asiakaslähtöisesti ja 
ystävällisesti erilaisissa pal-
velutilanteissa 

toimii asiakaslähtöisesti 
ja ystävällisesti erilaisissa 
palvelutilanteissa edis-
täen asiakassuhteita 
omalla toiminnallaan 

työskentelee työryhmän jä-
senenä tai parin kanssa ja 
suhtautuu työtehtäviinsä ja 
työyhteisöön positiivisesti 

työskentelee työryhmän jä-
senenä tai parin kanssa ja 
suhtautuu työtehtäviinsä po-
sitiivisesti edistäen omalla 
toiminnallaan yhteistyötä 

työskentelee joustavasti 
työryhmän jäsenenä tai 
parin kanssa ja suhtautuu 
työtehtäviinsä positiivi-
sesti edistäen omalla toi-
minnallaan yhteistyötä 

tekee ylläpitosiivouksen val-
miin työsuunnitelman mu-
kaisesti 

tekee ylläpitosiivouksen 
noudattaen tarkoituksenmu-
kaista työjärjestystä ottaen 
huomioon asiakkaan toimin-
nan 

tekee ylläpitosiivouksen 
itsenäisesti ja tavoitteen 
mukaisessa työjärjestyk-
sessä ottaen huomioon 
asiakkaan toiminnan ja 
muuttaen työskentelyään 
tarvittaessa 

työskentelee kohtuullisessa 
ajassa ja arvioi ohjeistettuna 
työnsä tuloksen 

työskentelee huolellisesti 
kohtuullisessa ajassa ja ar-
vioi työnsä tuloksen 

työskentelee huolellisesti 
kohtuullisessa ajassa 
sekä ajoittaa työtehtävät 
keskenään asiakaslähtöi-
sesti, joustavasti ja te-
hokkaasti ja arvioi työnsä 
tuloksen 

puhdistaa, huoltaa ja järjes-
tää paikoilleen käyttämänsä 
siivousvälineet ja -koneet 
sekä ilmoittaa vioista 

puhdistaa, huoltaa ja järjes-
tää paikoilleen käyttämänsä 
siivousvälineet ja -koneet ja 
huolehtii huoltotilan siistey-
destä ja tarvikkeiden täy-
dennyksestä sekä ilmoittaa 
vioista 

puhdistaa, huoltaa ja jär-
jestää paikoilleen käyttä-
mänsä siivousvälineet ja 
-koneet itsenäisesti ja 
huolehtii huoltotilan siis-
teydestä ja tarvikkeiden 
täydennyksestä vastuulli-
sesti sekä ilmoittaa vi-
oista 
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toimii ohjeistettuna sovittu-
jen laatutavoitteiden sekä 
kestävän toimintatavan mu-
kaisesti 

toimii sovittujen laatutavoit-
teiden sekä kestävän toi-
mintatavan mukaisesti 

toimii omatoimisesti sovit-
tujen laatutavoitteiden 
sekä kestävän toimintata-
van mukaisesti 

arvioi yhteistyössä kestävän 
toimintatavan merkitystä 
asiakkaalle ja yritykselle tai 
organisaatiolle 

arvioi yhteistyössä kestävän 
toimintatavan merkitystä 
asiakkaalle ja yritykselle tai 
organisaatiolle 

arvioi kestävän toiminta-
tavan merkitystä asiak-
kaalle ja yritykselle tai or-
ganisaatiolle 

 
Ylläpitosiivouksen päättä-
minen 

käsittelee ohjeistettuna jät-
teet jätehuolto-ohjeiden mu-
kaan 

käsittelee jätteet jätehuolto-
ohjeiden mukaan 

käsittelee jätteet jäte-
huolto-ohjeiden mukaan 

tekee tarvittavia lopputöitä. tekee vastuullisesti tarvitta-
vat lopputyöt. 

tekee vastuullisesti tarvit-
tavat lopputyöt ja huoleh-
tii omalta osaltaan palve-
lukokonaisuuden onnistu-
misesta. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Siivouspalvelun sopimus-
ten, työohjeiden ja laadun-
hallinnan välineiden käyttö 

toimii siivouksen palveluku-
vauksen ja työohjeiden mu-
kaisesti 

toimii siivouksen palveluku-
vauksen ja työohjeiden mu-
kaisesti huomioiden asiak-
kaan tarpeet 

toimii siivouksen palvelu-
kuvauksen ja työohjeiden 
mukaisesti soveltaen niitä 
asiakkaan muuttuviin tar-
peisiin 

suhtautuu asiallisesti annet-
tuun palautteeseen 

ottaa vastaan palautetta ja 
muuttaa tarvittaessa toimin-
taansa ja työskentelyään 

pyytää ja käyttää saa-
maansa palautetta 
työnsä ja palvelun kehit-
tämiseen ja saavuttaa so-
vitun laadun 

 
Siivousmenetelmien, 
-välineiden ja -koneiden 
sekä puhdistusaineiden 
käyttö 

tekee ylläpitosiivousta tar-
koituksenmukaisilla siivous-
menetelmillä 

tekee ylläpitosiivousta tar-
koituksenmukaisilla siivous-
menetelmillä ottaen huomi-
oon lian laadun ja pintama-
teriaalin ja työnsä tavoitteen 

tekee ylläpitosiivousta it-
senäisesti työhön parhai-
ten soveltuvilla siivous-
menetelmillä ottaen huo-
mioon lian laadun ja pin-
tamateriaalin ja työnsä 
tavoitteen 

käyttää ohjeistettuna vettä 
tarkoituksenmukaisesti 

käyttää siivousmenetel-
missä vettä pääsääntöisesti 
tarkoituksenmukaisesti 

käyttää siivousmenetel-
missä vettä tarkoituksen-
mukaisesti 

keventää työtään tarkoi-
tuksenmukaisilla siivous-
menetelmä-, aine-, vä-
line- ja konevalinnoilla 

käyttää ylläpitosiivouksessa 
puhdistusaineita tarkoituk-
senmukaisesti 

käyttää ylläpitosiivouksessa 
puhdistusaineita turvallisesti 
ja tarkoituksenmukaisesti ot-
taen huomioon taloudelli-
suuden 

käyttää ylläpitosiivouk-
sessa puhdistusaineita 
turvallisesti ja tarkoituk-
senmukaisesti ottaen 
huomioon taloudellisuu-
den ja kestävän toiminta-
tavan 

käyttää siivousvälineitä ja 
-koneita turvallisesti. 

käyttää siivousvälineitä ja 
-koneita turvallisesti ja er-
gonomisesti. 

käyttää siivousvälineitä ja 
-koneita toimintaperiaat-
teen mukaan, turvallisesti 
ja ergonomisesti. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Asiakkaan toiminnan ja sii-
vouksen tavoitteen tunte-
minen 

tietää asiakaskohteen toi-
minnan tavoitteet niin, että 
ohjeistettuna saavuttaa sii-
vouspalvelun tavoitteen 

tietää asiakaskohteen toi-
minnan ja siivouksen tavoit-
teet niin, että tuottaa sovit-
tua laatua 

tietää asiakaskohteen toi-
minnan ja siivouksen ta-
voitteet niin, että tuottaa 
sovitun laadun ja saavut-
taa asiakkaan tyytyväi-
syyden 

selvittää asiakaskohteen toi-
minta-ajatuksen, liikeidean 
ja keskeisiä palveluja 

toimii työyhteisössä jousta-
vasti ottaen huomioon asia-

toimii joustavasti ja yh-
teistyössä asiakkaan ja 
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kaskohteen toiminta-ajatuk-
sen, liikeidean ja keskeiset 
palvelut 

työyhteisön kanssa ot-
taen huomioon asiakas-
kohteen toiminta-ajatuk-
sen, liikeidean ja keskei-
set palvelut 

 
Lian laadun ja pintamateri-
aalin tunnistaminen 

valitsee ja käyttää tarkoituk-
senmukaisia siivousmene-
telmiä 

tunnistaa lian laadun ja sel-
vittää asiakaskohteen pinta-
materiaalit niin, että valitsee 
ja käyttää tarkoituksenmu-
kaisia siivousmenetelmiä 

tunnistaa lian laadun ja 
selvittää asiakaskohteen 
pintamateriaalin niin, että 
valitsee ja käyttää itse-
näisesti tarkoituksenmu-
kaisia ja taloudellisia sii-
vousmenetelmiä 

 
Puhdistuksen osatekijöi-
den tunteminen 

valitsee tarkoituksenmukai-
set puhdistusmenetelmät 

tietää puhdistuksen osateki-
jät niin, että valitsee tarkoi-
tuksenmukaiset puhdistus-
menetelmät 

tietää puhdistuksen osa-
tekijät niin, että valitsee 
itsenäisesti tarkoituksen-
mukaiset puhdistusmene-
telmät 

valitsee ohjeen mukaan tar-
koituksenmukaisen puhdis-
tusaineen 

tietää pH:n merkityksen si-
ten, että valitsee tarkoituk-
senmukaisen puhdistusai-
neen lian poistamiseen pin-
tamateriaalista 

tietää pH:n merkityksen 
siten, että valitsee itse-
näisesti tarkoituksenmu-
kaisen puhdistusaineen 
lian poistamiseen pinta-
materiaalista 

Hygienia- ja jätehuolto-oh-
jeiden noudattaminen 

noudattaa ohjeistettuna 
työssään hygieniavaatimuk-
sia ja jätehuoltosuunnitel-
maa. 

noudattaa työssään hygie-
niavaatimuksia ja jätehuolto-
suunnitelmaa. 

noudattaa ja soveltaa it-
senäisesti työssään hy-
gieniavaatimuksia ja jäte-
huoltosuunnitelmaa. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

toimii tutuissa tilanteissa 
asiakkaiden kanssa ja tarvit-
see uusissa tilanteissa oh-
jeistusta 

toimii muuttuvissa asiakas-
palvelutilanteissa oma-aloit-
teisesti ja oppii niistä 

toimii muuttuvissa asia-
kaspalvelutilanteissa 
oma-aloitteisesti ja itse-
näisesti, oppii niistä ja 
löytää asiakastilantee-
seen parhaiten sopivan 
toimintatavan ja ratkaisun 

suhtautuu alaan ja työhön 
myönteisesti 

suhtautuu alaan myöntei-
sesti ja on kiinnostunut työs-
tään 

suhtautuu alaan myöntei-
sesti, on kiinnostunut 
työstään, hakee alan tie-
toa eri tietolähteistä ja on 
valmis oppimaan muilta 

hakee apua ongelmatilan-
teissa 

perustelee ongelmatilan-
teissa tekemänsä ratkaisut 

perustelee ongelmatilan-
teissa tekemänsä ratkai-
sut ja toimintansa amma-
tillisilla tiedoilla 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii asiallisesti ja selviytyy 
asiakastilanteista sekä 
omista työtehtävistä työyh-
teisössä ohjeistettuna 

toimii asiakkaan toiminnan 
huomioon ottaen huolelli-
sesti omissa työtehtävissä 
työyhteisössä 

toimii asiakkaan toimin-
nan huomioon ottaen 
huolellisesti ja joustavasti 
asiakastilanteissa sekä 
omissa työtehtävissä työ-
yhteisössä 

tekee yhteistyötä tavallisissa 
tilanteissa työyhteisössä 

tekee yhteistyötä työyhtei-
sössään erilaisissa tilan-
teissa 

tekee mielellään ja moni-
puolisesti yhteistyötä työ-
yhteisössä sekä asiakkai-
den ja sidosryhmien 
kanssa 

toimii ohjeistettuna erilai-
sissa vuorovaikutustilan-
teissa 

toimii tilanteen edellyttä-
mällä tavalla erilaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa 

toimii tilanteen edellyttä-
mällä tavalla erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa 
ja tuo rakentavasti esille 
erilaisia näkökantoja 

tekee vastuullaan olevat 
työt, mutta tarvitsee ajoittain 
ohjeistusta 

tekee vastuullaan olevat työt 
huolellisesti 

toimii vastuullisesti työs-
sään ja tukee ja auttaa 
muita sekä ottaa työs-
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sään huomioon seuraa-
van työvaiheen ja työnte-
kijän 

 
Ammattietiikka 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa sovittuja työtä 
koskevia sääntöjä ja työ-
aikoja 

noudattaa sovittuja työtä 
koskevia sääntöjä ja työ-
aikoja sekä sopii pääsään-
töisesti poikkeamista sovi-
tun toimintatavan mukaisesti 

noudattaa sovittuja työtä 
koskevia sääntöjä ja työ-
aikoja sekä sopii poikkea-
mista sovitun toimintata-
van mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti, ystävälli-
sesti ja ammatillisesti 

toimii hyvien käyttäyty-
mistapojen mukaisesti, 
ystävällisesti ja muuttu-
vissakin tilanteissa am-
matillisesti 

käyttää ohjeistettuna am-
mattisanastoa 

käyttää pääsääntöisesti am-
mattisanastoa 

käyttää työssään ammat-
tisanastoa 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

tuntee toimintaohjeet hätä-
ensiaputilanteissa 

tuntee toimintaohjeet hätä-
ensiaputilanteissa 

tuntee toimintaohjeet hä-
täensiaputilanteissa 

tuntee paloturvallisuutta 
koskevat toimintaohjeet 

tuntee paloturvallisuutta 
koskevat toimintaohjeet 

tuntee paloturvallisuutta 
koskevat toimintaohjeet 

toimii työssään turvallisesti vastaa omalta osaltaan hen-
kilökohtaisesta työturvalli-
suudesta ja asiakasturvalli-
suudesta ja pyytää tarvitta-
essa apua 

vastaa omalta osaltaan 
työsuojeluvelvoitteen to-
teutumisesta ja asiakas-
turvallisuudesta 

ylläpitää ohjeistettuna toi-
minta- ja työkykyä työssään. 

ylläpitää toiminta- ja työky-
kyä työssään. 

ylläpitää oma-aloitteisesti 
toiminta- ja työkykyä 
työssään. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen sekä arviointiin. 
Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta opintojen ohjausta. Opiskelijalle tiedotetaan jatko-opintomah-
dollisuuksista sekä kansainvälistymisen mahdollisuuksista. 
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2.2 KOTITYÖPALVELUJEN OSAAMISALA, KODINHUOLTAJA 

2.2.1 ASIAKKAIDEN AVUSTAMINEN 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja sekä asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan 

 toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyiltään erilaisten asiakkaiden kanssa ja ottaa huomioon heidän avustamiseen 
liittyvät palvelutarpeensa 

 avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa hänen kodissaan 

 suunnittelee ja järjestää kodin tiloissa virikkeellistä toimintaa eri-ikäisille ja toimintakyvyltään erilaisille asiakkaille 

 noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta 

 arvioi omaa toimintaansa. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Asiakkaiden avustamisen suunnittelu 

 Asiakkaan kohtaaminen ja yksilöllinen avustaminen 

 Virikkeellisen toiminnan järjestäminen 

 Avustamistilanteen päättäminen 

 Oman toiminnan arviointi 

 Työympäristön sääntöjen tunteminen 

 Asiakkaan avustamisen menetelmien käyttö 

 Asiakkaan avustamis- ja viriketoimintavälineiden käyttö 

 Asiakkaan tunteminen 

 Työhön liittyvien säädösten ja määräysten hallinta 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

Erilaisten asiakkaiden avustaminen 5 osp 
Asiakkaiden avustaminen asiakaskohteissa 10 osp TO 
 

OPINTOJAKSOT 

Erilaisten asiakkaiden avustaminen 5 osp Asiakkaiden avustaminen asiakaskohteissa 10 osp TO 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Perustiedot ihmisen kehityksestä ja elämän eri vaihei-
den erityispiirteistä 

 Erilaisiin palvelusopimuksiin tutustuminen 

 Erilaisten asiakkaiden kohtaaminen ja avustaminen 
heidän tarpeidensa mukaan 

 Perustiedot viriketoiminnasta 

 Hätä- ja ensiapu sekä kriisitilanteessa toimiminen 

 Ergonomia ja työturvallisuus hoitotyössä 

 Vaitiolovelvollisuuden noudattaminen 

 Ammattietiikka 

 Aseptiikka 

 Asiakkaiden kohtaaminen yksilöllisesti, inhimillisesti, 
tasa-arvoisesti ja ystävällisesti 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Vastuullinen työskentely 

 Asiakkaan avustaminen 

 Apuvälineiden käyttö 

 Virikkeellisten toiminnan järjestäminen 

 Ergonomia ja työturvallisuus 

 Vaitiolovelvollisuuden noudattaminen 

 Aseptiikka 
 
Oppimisympäristöt: Työssäoppimispaikat 

 
Toteuttamistavat:  

 

 Käytännöntyö asiakaskohteissa 
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Oppimisympäristöt: 

 

 Oppilaitos 

 Verkko-opetus 

 Työssäoppimispaikat 
 
Toteuttamistavat:  

 

 Teoriaopetus 

 Alan kirjallisuus 

 Käytännöntyö 

 Tiimityöskentely 

 Yrityskäynnit 
 

 
 
 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyysopintoja. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Oppimista arvioidaan tutkinnon osassa oppimistehtävien ja harjoitustöiden sekä opiskelijan itsearvioinnin perusteella. 
Opettaja antaa palautteen. 
 

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 yhdessä avustamistilanteessa ja järjestämällä yhden virikkeellisen toimin-
tatuokion asiakaskohteissa. Sopivia työympäristöjä ovat kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhainkodit), päiväkodit tai 
asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vas-
taavan ammattitaitovaatimuksia. 
 
Ensiaputaidot testataan haastattelemalla. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon kotityöpalvelujen koulutusohjelman Asiakkaiden avustaminen 15 osp 

tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä.  
  
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla yhdessä avustamistilanteessa ja järjestämällä yhden virikkeellisen toimin-
tatuokion asiakaskohteissa. Sopivia työympäristöjä ovat kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhainkodit), päiväkodit tai 
asiakaskodit (yksityiskodit, paveluasunnot). Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaa-
van ammattitaitovaatimuksia.   

 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Asiakkaan avustaminen päivittäisissä toiminnoissa. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla/oppilaitoksella. 
 

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 

 
Asiakkaiden avustamisen 
suunnittelu 

suunnittelee työnsä palvelu-
sopimuksen tai asiakkaan 
tarpeen mukaan 

suunnittelee työnsä palvelu-
sopimuksen tai asiakkaan 
toiveen ja tarpeen mukaan 
ja pyytää tarvittaessa apua 

suunnittelee työnsä itsenäi-
sesti palvelusopimuksen tai 
asiakkaan toiveen ja tar-
peen mukaan 

 
Asiakkaan kohtaaminen ja 
yksilöllinen avustaminen 

suhtautuu eri-ikäisiin ja toi-
mintakyvyltään erilaisiin asi-
akkaisiin ystävällisesti 

kohtelee eri-ikäisiä ja toimin-
takyvyltään erilaisia asiak-
kaita ystävällisesti ja tasa-
arvoisesti huomioiden asiak-
kaan elämäntilanteen 

kohtelee eri-ikäisiä ja toimin-
takyvyltään erilaisia asiak-
kaita luontevasti, ystävälli-
sesti ja tasa-arvoisesti huo-
mioiden asiakkaan elämän-
tilanteen 

avustaa asiakasta päivittäi-
sissä toiminnoissa 

avustaa ja opastaa asia-
kasta päivittäisissä toimin-
noissa ja noudattaa annet-
tuja ohjeita 

avustaa ja opastaa itsenäi-
sesti asiakasta päivittäisissä 
toiminnoissa työskennellen 
työympäristön toimintatapo-
jen mukaisesti 

huolehtii omasta ja asiak-
kaan turvallisuudesta 

huolehtii omasta ja asiak-
kaan turvallisuudesta 

huolehtii omasta ja asiak-
kaan turvallisuudesta 

 
Virikkeellisen toiminnan 
järjestäminen 

järjestää ohjeistettuna virik-
keellistä toimintaa eri-ikäi-
sille asiakkaille 

järjestää virikkeellistä toi-
mintaa eri-ikäisille asiak-
kaille 

suunnittelee itsenäisesti ja 
järjestää virikkeellistä toi-
mintaa eri-ikäisille asiak-
kaille 

 
Avustamistilanteen päättä-
minen 

päättää avustamistilanteen päättää avustamistilanteen päättää avustamistilanteen 
itsenäisesti varmistaen asi-
akkaan hyvinvoinnin 

kirjaa tai raportoi ohjeistet-
tuna asiakaskäynnistään so-
vitulla tavalla 

kirjaa tai raportoi asiakas-
käynnistään sovitulla tavalla 

kirjaa tai raportoi asiakas-
käynnistään sovitulla tavalla 

 
Oman toiminnan arviointi 

arvioi omaa toimintaansa ja 
työn onnistumista 

arvioi omaa toimintaansa ja 
työn onnistumista palaut-
teen perusteella sekä tun-
nistaa kehittämistarpeita 

arvioi omaa toimintaansa ja 
työn onnistumista palaut-
teen perusteella sekä tun-
nistaa kehittämistarpeita ja 
perustelee arviotaan 

arvioi ohjeistettuna omaa 
toimintaa työtehtävänsä ja 
toiminta-alueensa ammatil-
listen vastuiden ja rajojen 
toteuttamisessa 

arvioi omaa toimintaa työ-
tehtävänsä ja toiminta-alu-
eensa ammatillisten vastui-
den ja rajojen toteuttami-
sessa 

arvioi itsenäisesti omaa toi-
mintaa työtehtävänsä ja toi-
minta-alueensa ammatillis-
ten vastuiden ja rajojen to-
teuttamisessa 

toimii yhteistyöhakuisesti ja 
ohjaa asiakasta tarvittaviin 
asiantuntijapalveluihin 

toimii yhteistyöhakuisesti ja 
ohjaa asiakasta tarvittaviin 
asiantuntijapalveluihin 

selvittää ohjeistettuna työyh-
teisönsä palvelujen vah-
vuuksia ja kehittämismah-
dollisuuksia. 

selvittää yhteistyössä työyh-
teisönsä palvelujen vah-
vuuksia ja kehittämismah-
dollisuuksia. 

selvittää omatoimisesti työ-
yhteisössään palvelujen 
vahvuuksia ja kehittämis-
mahdollisuuksia sekä alan 
liiketoimintaa. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Työympäristön sääntöjen 
tunteminen 

työskentelee työympäristön 
toimintaohjeiden mukaisesti 

työskentelee työympäristön 
toimintaohjeiden mukaisesti 

työskentelee itsenäisesti 
työympäristön toimintaohjei-
den mukaisesti 
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Asiakkaan avustamisen 
menetelmien käyttö 

avustaa asiakasta päivittäi-
sissä toiminnoissa (henkilö-
kohtaisen hygienian hoita-
minen, pukeutuminen ja 
ruokailu) tarkoituksenmukai-
silla ja turvallisilla menetel-
millä 

avustaa asiakasta päivittäi-
sissä toiminnoissa tarkoituk-
senmukaisilla, ergonomisilla 
ja turvallisilla menetelmillä 

avustaa itsenäisesti asia-
kasta päivittäisissä toimin-
noissa tarkoituksenmukai-
silla, ergonomisilla ja turval-
lisilla menetelmillä tilanteen 
vaatimalla tavalla 

keventää työtään tarkoituk-
senmukaisilla menetelmäva-
linnoilla 

 
Asiakkaan avustamis- ja 
viriketoimintavälineiden 
käyttö 

hallitsee avustamisessa 
käytettävien apuvälineiden 
käytön ja puhdistuksen 

hallitsee avustamisessa 
käytettävien apuvälineiden 
käytön ja puhdistuksen 

hallitsee avustamisessa 
käytettävien apuvälineiden 
käytön ja puhdistuksen itse-
näisesti 

käyttää ohjeistettuna ko-
dissa olevia virikkeellisessä 
toiminnassa käytettäviä lait-
teita ja välineitä ja tarvitta-
essa puhdistaa ne. 

käyttää ohjeen mukaan ko-
dissa olevia virikkeellisessä 
toiminnassa käytettäviä lait-
teita ja välineitä ja tarvitta-
essa puhdistaa ne. 

käyttää itsenäisesti kodissa 
olevia virikkeellisessä toi-
minnassa käytettäviä lait-
teita ja välineitä ja tarvitta-
essa puhdistaa ne. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Asiakkaan tuntemus 

ottaa ohjeistettuna huomi-
oon asiakkaan ikään liittyvät 
yksilölliset tarpeet toimies-
saan avustamistehtävissä 

ottaa huomioon asiakkaan 
ikään liittyvät yksilölliset tar-
peet toimiessaan avusta-
mistehtävissä 

ottaa huomioon asiakkaan 
ikään liittyvät yksilölliset tar-
peet toimiessaan avusta-
mistehtävissä 

tietää toimintakyky-käsitteen 
ja ohjeistettuna ottaa työs-
sään asiakkaan toimintaky-
vyn ja kehitystason huomi-
oon 

ottaa toiminnassaan huomi-
oon asiakkaan toimintaky-
kyyn liittyvät yksilölliset tar-
peet ohjeiden mukaan 

ottaa toiminnassaan huomi-
oon asiakkaan toimintaky-
kyyn liittyvät yksilölliset tar-
peet itsenäisesti 

 
Työhön liittyvien säädös-
ten ja määräysten hallinta 

tietää työhön liittyvät sää-
dökset ja määräykset ja 
noudattaa niitä ohjeistettuna 
työssään 

tietää työhön liittyvät sää-
dökset ja määräykset ja 
noudattaa niitä annettujen 
ohjeiden mukaisesti 

tietää työhön liittyvät sää-
dökset ja määräykset ja 
noudattaa niitä työssään it-
senäisesti 

tietää sosiaaliturvan ja sosi-
aalipalvelut siten, että osaa 
ohjata asiakkaitaan 

tietää sosiaaliturvan ja sosi-
aalipalvelut siten, että osaa 
ohjata omatoimisesti asiak-
kaitaan ja auttaa palvelujen 
hakemisessa 

tietää oman työtehtävänsä 
ja toiminta-alueensa amma-
tilliset vastuut ja rajat 

tietää oman työtehtävänsä 
ja toiminta-alueensa amma-
tilliset vastuut ja rajat 

tietää oman työtehtävänsä 
ja toiminta-alueensa amma-
tilliset vastuut ja rajat 

tietää ohjeistettuna kuinka 
toimitaan uhkaavissa tilan-
teissa. 

osaa ennakoida ja tietää, 
kuinka toimitaan uhkaavissa 
tilanteissa. 

osaa ennakoida ja tietää, 
kuinka toimitaan uhkaavissa 
tilanteissa. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

toimii tutuissa tilanteissa 
asiakkaiden kanssa ja tarvit-
see uusissa tilanteissa oh-
jeistusta 

toimii muuttuvissa asiakas-
palvelutilanteissa oma-aloit-
teisesti ja oppii niistä 

toimii muuttuvissa asiakas-
palvelutilanteissa oma-aloit-
teisesti ja itsenäisesti, oppii 
niistä ja löytää asiakastilan-
teeseen parhaiten sopivan 
toimintatavan ja ratkaisun 

suhtautuu alaan ja työhön 
myönteisesti 

suhtautuu alaan myöntei-
sesti ja on kiinnostunut työs-
tään 

suhtautuu alaan myöntei-
sesti, on kiinnostunut työs-
tään, hakee alan tietoa eri 
tietolähteistä ja on valmis 
oppimaan muilta 

hakee apua ongelmatilan-
teissa 

perustelee ongelmatilan-
teissa tekemänsä ratkaisut 

perustelee ongelmatilan-
teissa tekemänsä ratkaisut 
ja toimintansa ammatillisilla 
tiedoilla 
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Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii asiallisesti ja selviytyy 
asiakastilanteista sekä 
omista työtehtävistä työyh-
teisössä 

toimii asiakkaan toimintaky-
vyn huomioon ottaen huolel-
lisesti omissa työtehtävissä 
työyhteisössä 

toimii asiakkaan toimintaky-
vyn huomioon ottaen huolel-
lisesti ja joustavasti asiakas-
tilanteissa sekä omissa työ-
tehtävissä työyhteisössä, tu-
kee ja auttaa muita sekä ot-
taa työssään huomioon seu-
raavan työvaiheen ja työnte-
kijän 

tekee yhteistyötä tavallisissa 
tilanteissa työyhteisössä 

tekee yhteistyötä työyhtei-
sössään erilaisissa tilan-
teissa ja ohjaa asiakkaan 
tarvittaviin asiantuntijapalve-
luihin 

tekee aktiivisesti ja moni-
puolisesti yhteistyötä työyh-
teisössä, asiakkaiden ja si-
dosryhmien kanssa ja ohjaa 
asiakkaan tarvittaviin asian-
tuntijapalveluihin 

toimii erilaisissa vuorovaiku-
tustilanteissa 

toimii tilanteen edellyttä-
mällä tavalla erilaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa 

toimii tilanteen edellyttä-
mällä tavalla erilaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa 

 
Ammattietiikka 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa sovittuja työtä 
koskevia sääntöjä ja työ-
aikoja 

noudattaa sovittuja työtä 
koskevia sääntöjä ja työ-
aikoja sekä sopii pääsään-
töisesti poikkeamista sovi-
tun toimintatavan mukaisesti 

noudattaa sovittuja työtä 
koskevia sääntöjä ja työ-
aikoja sekä sopii poikkea-
mista sovitun toimintatavan 
mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti, ystävälli-
sesti ja ammatillisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti, ystävälli-
sesti ja muuttuvissakin tilan-
teissa ammatillisesti 

käyttää ammattisanastoa käyttää pääsääntöisesti am-
mattisanastoa 

käyttää työssään ammatti-
sanastoa asiantuntevasti 

toimii kestävän toimintata-
van mukaisesti 

toimii kestävän toimintata-
van mukaisesti 

toimii omatoimisesti kestä-
vän toimintatavan mukai-
sesti 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

hallitsee tasoa EA1 vastaa-
vat ensiaputaidot 

hallitsee tasoa EA1 vastaa-
vat ensiaputaidot 

hallitsee tasoa EA1 vastaa-
vat ensiaputaidot 

tuntee paloturvallisuutta 
koskevat toimintaohjeet 

tuntee paloturvallisuutta 
koskevat toimintaohjeet 

tuntee paloturvallisuutta 
koskevat toimintaohjeet 

toimii työssään turvallisesti vastaa omalta osaltaan hen-
kilökohtaisesta työturvalli-
suudesta ja asiakasturvalli-
suudesta ja pyytää tarvitta-
essa apua 

vastaa omalta osaltaan työ-
suojeluvelvoitteen toteutu-
misesta ja asiakasturvalli-
suudesta 

toimii työssään aseptiikkaa 
noudattaen ja suojautuu tu-
tuissa työtilanteissa siten, 
ettei aiheuta omalla toimin-
nallaan asiakkaalle tartunta-
vaaraa eikä itse saa tartun-
taa 

toimii työssään aseptiikkaa 
noudattaen ja suojautuu työ-
tilanteissa siten, ettei ai-
heuta omalla toiminnallaan 
asiakkaalle tartuntavaaraa 
eikä itse saa tartuntaa 

toimii työssään aseptiikkaa 
noudattaen ja suojautuu työ-
tilanteissa siten, ettei ai-
heuta omalla toiminnallaan 
asiakkaalle tartuntavaaraa 
eikä itse saa tartuntaa sekä 
osaa arvioida tartuntavaa-
ran mahdollisuuksia 

ylläpitää toiminta- ja työky-
kyä työssään. 

ylläpitää toiminta- ja työky-
kyä työssään. 

ylläpitää oma-aloitteisesti 
toiminta- ja työkykyä työs-
sään. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen sekä arviointiin. 
Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta opintojen ohjausta. Opiskelijalle tiedotetaan jatko-opintomahdolli-
suuksista sekä kansainvälistymisen mahdollisuuksista. 
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2.2.2 KODIN PERUSSIIVOUS JA TEKSTIILIHUOLTOPALVELUT 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 toteuttaa palvelua sovitun toimintatavan mukaan ja toimii erilaisissa kodinhuollon asiakaspalvelutehtävissä 

 suunnittelee omaa työtään asiakaskohteen ja palvelusopimuksen mukaan 

 tekee kodin perussiivoustehtäviä sopimuksen mukaan 

 tekee kodin tekstiili-, vaate- ja vuodehuoltoa sopimuksen mukaan 

 käyttää työssään tarkoituksenmukaisia puhdistusaineita, -välineitä, -menetelmiä ja koneita 

 puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä välineet, laitteet ja koneet 

 noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta 

 arvioi omaa toimintaansa. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Asiakaspalvelu palveluyrityksessä  

 Kodin perussiivous-, tekstiili- ja vaatehuoltotehtävien suunnittelu 

 Kodin perussiivoustehtävien toteuttaminen 

 Kodin tekstiili- ja vaatehuoltotehtävien toteuttaminen 

 Kodin perussiivous-, tekstiili- ja vaatehuoltotehtävien päättäminen 

 Oman toiminnan arviointi 

 Palvelusopimuksen tunteminen ja työohjeiden ja laadunhallinnan välineiden käyttö 

 Kodin siivousvälineiden ja koneiden käyttö 

 Kodin tekstiilienhuollon välineiden ja koneiden käyttö 

 Kodin siivousmenetelmien käyttö 

 Kodin tekstiilien huoltomenetelmien käyttö 

 Kodin puhdistusaineiden käyttö 

 Asiakkaan ja asiakaskodin tunteminen 

 Lian laadun tunnistaminen 

 Kodin pintamateriaalin tunteminen 

 Tekstiilien hoito-ohjemerkintöjen tunteminen 

 Puhdistustapahtuman osatekijöiden tunteminen 

 Alan yritystoiminnan ja yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

Perussiivous 5 osp 
Tekstiili-, vaate- ja vuodehuolto 5 osp 
Kodin perussiivous ja vaatehuolto asiakaskohteissa 5 osp, TO 
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OPINTOJAKSOT 

Perussiivous 5 osp Tekstiili-, vaate- ja vuodehuolto 5 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 
 

 Perussiivousaineet, -välineet, -koneet ja -mene-
telmät 

 Perussiivouksen suunnittelu ja toteuttaminen 

 Erilaisten pintojen puhdistus, hoitaminen ja tarvit-
taessa suojaaminen 

 Tehokas, taloudellinen ja työturvallinen sekä er-
gonominen työskentely 

 Yrittäjänä toimimisen edellytykset 

 Alan tyypillisimpien yhteistyökumppaneiden tunte-
minen 

 
 
Oppimisympäristöt: 

 Oppilaitos 

 Asiakaskodit 
 
Toteuttamistavat:  

 Teoriaopetus 

 Verkko-opetus 

 Käytännön työ 

 Tiimi- ja parityöskentely 

 
Keskeiset sisällöt: 
 

 Tekstiilienhoitoon liittyvät välineet, koneet ja lait-
teet 

 Tekstiilien esikäsittely, peseminen, kuivatus ja jäl-
kikäsittely 

 Hoito-ohjemerkinnät ja tekstiilimateriaalit 

 Tekstiilien puhdistus- ja hoitoaineet 

 Kausivaatehuolto 

 Vuodehuolto 
 
Oppimisympäristöt:  

 Oppilaitos 

 Asiakaskodit 
 
Toteuttamistavat:  

 Käytännön työ  

 Verkko-opetus, kontaktiopetus 

 Ryhmä/tiimi/parityöskentely, itsenäinen työsken-
tely 

 Yrityskäynnit 
 
 
 

Kodin perussiivous ja vaatehuolto asiakaskohteissa  
5 osp, TO 

 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Perussiivoustehtävät 

 Tekstiilienhuoltotehtävät 

 Vuodehuoltotehtävät 

 Asiakaspalvelu 
 
Oppimisympäristöt:  

 Työssäoppimispaikka 

 Oppilaitos 
 
Toteuttamistavat:  

 Käytännön työ 
 

 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ylläpitosiivouksen tutkinnon osan hyväksytysti suorittaminen sekä hätäensiapu. 
 

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: Opettajan antama palaute tehtävistä ja käytännön työstä, opis-
kelijan itsearviointi. 
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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 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 tai tutkinnon suorittaja suunnittelee, toteuttaa ja päättää vaatehuoltotehtävät. Osaa puhdistaa ja huoltaa käyttä-
mänsä välineet, laitteet ja koneet tekstiili-, vaate- ja vuodehuolto ammatillisen osaamisen näytössä.  
 
Opiskelija ja tutkinnon suorittaja tekee kodin perussiivoustehtäviä ja käyttää työssään tarkoituksenmukaisia puhdistusai-
neita, -välineitä, -menetelmiä ja koneita sekä puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä välineet, laitteet ja koneet ammattiosaami-
sen näytössä, jotka käsittää kodin perussiivous ja vaatehuoltopalvelut.  
 
Näyttö suoritetaan työpaikalla tai oppilaitoksessa. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla kodin perussiivous- ja tekstiilihuoltotehtävissä asiakaskodeissa (yksityisko-
dit, palveluasunnot), kodinomaisissa laitoksissa (hoivakodit, vanhainkodit) tai päiväkodeissa. Työtä tehdään siinä laajuu-
dessa että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon kotityöpalvelujen koulutusohjelman Kodin perussiivous ja tekstiilihuolto-
palvelut 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja päättää vaatehuoltotehtävät. Osaa puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä välineet, laitteet 
ja koneet tekstiili-, vaate- ja vuodehuolto ammatillisen osaamisen näytössä. Opiskelija tekee kodin perussiivoustehtäviä ja 
käyttää työssään tarkoituksenmukaisia puhdistusaineita, -välineitä, -menetelmiä ja koneita sekä puhdistaa ja huoltaa käyt-
tämänsä välineet, laitteet ja koneet ammatillisen osaamisen osanäytössä, jotka käsittää kodin perussiivous ja vaatehuol-
topalvelut. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla kodin perussiivous- ja tekstiilihuoltotehtävissä asiakaskodeissa 
(yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaisissa laitoksissa (hoivakodit, vanhainkodit) tai päiväkodeissa. Työtä tehdään 
siinä laajuudessa että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Kodin perussiivouksen ja vaatehuollon toteuttaminen. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla/oppilaitoksella. 
 

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 

 
Asiakkaan kanssa toimimi-
nen 

toimii asiallisesti tavanomai-
sissa palvelutilanteissa asi-
akkaan kodissa 

toimii hienotunteisesti, asia-
kaslähtöisesti ja ystävälli-
sesti erilaisissa palvelutilan-
teissa asiakkaan kodissa 
sekä tukee tarvittaessa asi-
akkaan omatoimisuutta 

toimii asiakaslähtöisesti ja 
ystävällisesti erilaisissa pal-
velutilanteissa asiakkaan 
kodissa edistäen asiakas-
suhteita sekä tukee tarvitta-
essa asiakkaan omatoimi-
suutta omalla toiminnallaan 

kunnioittaa asiakkaan toi-
veita ja ottaa ohjeistettuna 
huomioon asiakkaan toimin-
nan työssään 

kunnioittaa asiakkaan toi-
veita ja ottaa huomioon asi-
akkaan toiminnan työssään 

kunnioittaa asiakkaan toi-
veita ja ottaa itsenäisesti 
huomioon asiakkaan toimin-
nan työssään sekä ohjaa ja 
opastaa asiakasta 

 
Kodin perussiivous-, teks-
tiili- ja vaatehuoltotehtä-
vien suunnittelu 

pukeutuu tilanteeseen sopi-
valla tavalla ja käyttää tarvit-
tavia suojaimia 

pukeutuu tilanteeseen sopi-
valla tavalla ja käyttää tarvit-
tavia suojaimia 

pukeutuu tilanteeseen sopi-
valla tavalla ja käyttää tarvit-
tavia suojaimia 

tekee toteuttamiskelpoisen 
kodin perussiivouksen ja 
tekstiilien huollon työsuunni-
telman 

tekee toteuttamiskelpoisen 
kodin perussiivouksen ja 
tekstiilien huollon työsuunni-
telman ottaen huomioon asi-
akkaan toiveen, tarpeen, er-
gonomian ja työturvallisuu-
den ja noudattaa palveluku-
vausta tai työohjetta 

tekee itsenäisesti toteutta-
miskelpoisen kodin perussii-
vouksen ja tekstiilien huol-
lon työsuunnitelman ottaen 
huomioon asiakkaan toi-
veen, tarpeen, ergonomian 
ja työturvallisuuden ja nou-
dattaa palvelukuvausta tai 
työohjetta 

varaa puhdistusaineet, tar-
vittavat välineet ja koneet 
työtään varten 

varaa puhdistusaineet, tar-
vittavat välineet ja koneet 
työtään varten 

varaa itsenäisesti puhdistus-
aineet, tarvittavat välineet ja 
koneet työtään varten ja 
huomioi taloudellisuuden 

 
Kodin perussiivoustehtä-
vien toteuttaminen 

tekee kodin perussiivous-
tehtäviä valmiin työsuunni-
telman mukaan työturvalli-
suutta ja ergonomiaa nou-
dattaen 

tekee kodin perussiivous-
tehtäviä eri tiloissa noudat-
taen tarkoituksenmukaista 
työjärjestystä, työturvalli-
suutta ja ergonomiaa 

tekee kodin perussiivous-
tehtäviä itsenäisesti, tavoit-
teen mukaisessa työjärjes-
tyksessä työturvallisuutta ja 
ergonomiaa noudattaen ja 
muuttaen työskentelyään 
tarvittaessa 

puhdistaa katto-, pysty-, ka-
luste-, tekstiili- ja lattiapin-
toja sekä hoitaa ja suojaa 
niitä ohjeistettuna 

puhdistaa katto-, pysty-, ka-
luste-, tekstiili- ja lattiapin-
toja sekä hoitaa ja suojaa 
niitä tarvittaessa 

puhdistaa itsenäisesti katto-, 
pysty-, kaluste-, tekstiili- ja 
lattiapintoja sekä hoitaa ja 
suojaa niitä tarvittaessa 

tekee vuodehuollon tarpeen 
mukaan 

tekee vuodehuollon tarpeen 
mukaan 

tekee vuodehuollon tarpeen 
mukaan itsenäisesti ja huo-
lellisesti 

työskentelee saavuttaen so-
pimuksen mukaisen loppu-
tuloksen 

työskentelee kohtuullisessa 
ajassa saavuttaen sopimuk-
sen mukaisen lopputuloksen 

tekee työnsä itsenäisesti 
kohtuullisessa ajassa ja 
saavuttaa kustannustietoi-
sesti sopimuksen mukaisen 
lopputuloksen 

 
Kodin tekstiili- ja vaate-
huoltotehtävien toteuttami-
nen 

esikäsittelee, pesee, kuivat-
taa ja jälkikäsittelee vaat-
teita ja kodin tekstiilejä 
hoito-ohjeen mukaan nou-
dattaen työturvallisuutta ja 
ergonomiaa 

esikäsittelee, pesee, kuivat-
taa ja jälkikäsittelee vaat-
teita ja kodin tekstiilejä 
hoito-ohjeen mukaan tarkoi-

esikäsittelee, pesee, kuivat-
taa ja jälkikäsittelee itsenäi-
sesti vaatteita ja kodin teks-
tiilejä tarkoituksenmukai-
sesti hoito-ohjeen mukaan 
noudattaen työturvallisuutta 
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tuksenmukaisesti noudat-
taen työturvallisuutta ja er-
gonomiaa 

ja ergonomiaa ja muuttaen 
työskentelyään tarvittaessa 

tekee ohjeistettuna pieniä 
korjauksia 

tekee pieniä korjauksia pyy-
dettäessä 

tekee pieniä korjauksia tar-
vittaessa ja osaa arvioida 
korjaustarpeen 

työskentelee saavuttaen so-
pimuksen mukaisen loppu-
tuloksen 

työskentelee kohtuullisessa 
ajassa saavuttaen sopimuk-
sen mukaisen lopputuloksen 

tekee työnsä itsenäisesti 
kohtuullisessa ajassa ja 
saavuttaa kustannustietoi-
sesti halutun mukaisen lop-
putuloksen 

 
Kodin perussiivous-, teks-
tiili- ja vaatehuoltotehtä-
vien päättäminen 

huoltaa käyttämänsä väli-
neet ja koneet 

huoltaa käyttämänsä väli-
neet ja koneet huolellisesti 
ja palauttaa ne paikoilleen 

huoltaa käyttämänsä väli-
neet ja koneet huolellisesti 
ja itsenäisesti ja palauttaa 
ne paikoilleen 

tarkistaa työnsä lopputulok-
sen 

tarkistaa työnsä lopputulok-
sen ja huolehtii omalta osal-
taan kodin järjestyksestä 

tarkistaa työnsä lopputulok-
sen ja huolehtii omalta osal-
taan kodin järjestyksestä ja 
palvelukokonaisuuden on-
nistumisesta 

 
Oman toiminnan arviointi 

arvioi omaa toimintaansa ja 
työn onnistumista 

arvioi omaa toimintaansa, 
työn tehokkuutta ja työn on-
nistumista palautteen perus-
teella sekä tunnistaa kehit-
tämistarpeita 

arvioi omaa toimintaansa, 
työn tehokkuutta ja työn on-
nistumista palautteen perus-
teella sekä tunnistaa kehit-
tämistarpeita ja perustelee 
arviotaan 

selvittää ohjeistettuna työyh-
teisönsä palvelujen vah-
vuuksia ja kehittämismah-
dollisuuksia. 

selvittää yhteistyössä työyh-
teisönsä palvelujen vah-
vuuksia ja kehittämismah-
dollisuuksia. 

selvittää omatoimisesti työ-
yhteisössään palvelujen 
vahvuuksia ja kehittämis-
mahdollisuuksia sekä alan 
liiketoimintaa. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Palvelusopimuksen tunte-
minen ja työohjeiden ja 
laadunhallinnan välineiden 
käyttö 

noudattaa työsuunnitelmaa tuntee palvelusopimuksen 
sisällön ja toimii tehokkaasti 
sen mukaisesti 

tuntee palvelusopimuksen 
sisällön ja toimii tehokkaasti 
sen mukaan itsenäisesti 

hyödyntää työssään ohjeis-
tettuna yrityksen tai organi-
saation toimintatavan mu-
kaisesti tietotekniikkaa 

hyödyntää työssään yrityk-
sen tai organisaation toimin-
tatavan mukaisesti tietotek-
niikkaa 

hyödyntää työssään moni-
puolisesti ja aktiivisesti sekä 
yrityksen tai organisaation 
toimintatavan mukaisesti tie-
totekniikkaa 

 
Kodin siivousvälineiden ja 
koneiden käyttö 

valitsee ja käyttää työsuun-
nitelman edellyttämiä puh-
distusvälineitä ja 
-koneita työturvallisesti 

valitsee ja käyttää työsuun-
nitelman edellyttämiä puh-
distusvälineitä ja 
-koneita työturvallisesti ja 
ergonomisesti 

valitsee ja käyttää työsuun-
nitelman edellyttämiä puh-
distusvälineitä ja 
-koneita monipuolisesti työ-
turvallisesti ja ergonomisesti 

 
Kodin tekstiilienhuollon vä-
lineiden ja koneiden käyttö 

käyttää asiakaskodissa ole-
via tekstiilinhuollon välineitä 
ja koneita työturvallisesti 

käyttää asiakaskodissa ole-
via tekstiilinhuollon välineitä 
ja koneita työturvallisesti ja 
ergonomisesti 

käyttää asiakaskodissa ole-
via tekstiilinhuollon välineitä 
ja koneita monipuolisesti, 
työturvallisesti ja ergonomi-
sesti 

 
Kodin siivousmenetelmien 
käyttö 

tekee kodin perussiivousta 
työturvallisesti tarkoituksen-
mukaisilla siivousmenetel-
millä 

tekee kodin perussiivousta 
työturvallisesti ja ergonomi-
sesti tarkoituksenmukaisilla 
siivousmenetelmillä ottaen 
huomioon lian ja pintamate-
riaalin 

tekee kodin perussiivousta 
työturvallisesti ja ergonomi-
sesti työhön parhaiten sopi-
villa siivousmenetelmillä ot-
taen huomioon lian ja pinta-
materiaalin 

keventää työtään tarkoituk-
senmukaisilla siivousmene-
telmien valinnoilla 

tekee tarvittaessa pintojen 
suojausta tarkoituksenmu-
kaisilla suojausmenetelmillä 

tekee tarvittaessa pintojen 
suojausta tarkoituksenmu-
kaisilla suojausmenetelmillä 

tekee tarvittaessa pintojen 
suojausta itsenäisesti työ-
hön parhaiten soveltuvilla 
suojausmenetelmillä ottaen 
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ottaen huomioon pintamate-
riaalin ohjeen ja työnsä ta-
voitteen 

huomioon pintamateriaalin 
ohjeen 

 
Kodin tekstiilienhuoltome-
netelmien käyttö 

huoltaa ohjeistettuna kodin 
tekstiilejä ja vaatteita tarkoi-
tuksenmukaisilla menetel-
millä ottaen huomioon teks-
tiilien hoito-ohjemerkinnät 

huoltaa kodin tekstiilejä ja 
vaatteita tarkoituksenmukai-
silla menetelmillä ottaen 
huomioon tekstiilien hoito-
ohjemerkinnät 

huoltaa kodin tekstiilejä ja 
vaatteita itsenäisesti tarkoi-
tuksenmukaisilla menetel-
millä ottaen huomioon teks-
tiilien hoito-ohjemerkinnät 

keventää työtään tarkoituk-
senmukaisilla tekstiilienhuol-
tomenetelmien valinnoilla 

 
Kodin puhdistusaineiden 
käyttö 

käyttää kodin perussiivouk-
sessa ja tekstiilien huollossa 
käytettäviä aineita tarkoituk-
senmukaisesti. 

käyttää kodin perussiivouk-
sessa ja tekstiilien huollossa 
käytettäviä aineita turvalli-
sesti ja tarkoituksenmukai-
sesti ottaen huomioon talou-
dellisuuden. 

käyttää kodin perussiivouk-
sessa ja tekstiilien huollossa 
käytettäviä aineita turvalli-
sesti ja tarkoituksenmukai-
sesti ottaen huomioon talou-
dellisuuden ja kestävän toi-
mintatavan. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Asiakkaan ja asiakaskodin 
tunteminen 

tuntee kodin ja asiakkaan 
toiveen niin, että saavuttaa 
työnsä tavoitteen 

tuntee kodin puhtaustavoit-
teen ja asiakkaan toiveen 
niin, että saavuttaa työnsä 
tavoitteen 

tuntee kodin puhtaustavoit-
teen ja asiakkaan toiveen 
niin, että saavuttaa sovitun 
lopputuloksen ja asiakastyy-
tyväisyyden 

 
Lian laadun tunnistaminen 

tunnistaa lian laadun ja valit-
see perussiivousmenetel-
män 

tunnistaa lian laadun niin, 
että valitsee tarkoituksen-
mukaisen perussiivousme-
netelmän 

tunnistaa lian laadun niin, 
että valitsee tarkoituksen-
mukaiset perussiivousme-
netelmät 

tunnistaa lian laadun ja valit-
see tekstiilienhuoltomenetel-
män 

tunnistaa lian laadun niin, 
että valitsee tarkoituksen-
mukaisen tekstiilienhuolto-
menetelmän 

tunnistaa lian laadun niin, 
että valitsee tarkoituksen-
mukaisen tekstiilienhuolto-
menetelmän 

 
Kodin pintamateriaalin tun-
teminen 

tunnistaa kodin pintamateri-
aalit 

tunnistaa kodin pintamateri-
aalit ja tietää niiden perussii-
vousmenetelmät 

tunnistaa itsenäisesti kodin 
pintamateriaalit ja tietää nii-
den perussiivouksen sekä 
on selvillä valmistajan anta-
mista perussiivous-ohjeista 

 
Tekstiilien hoito-ohjemer-
kintöjen tunteminen 

tulkitsee hoito-ohjemerkin-
töjä ja valitsee ohjeistettuna 
tekstiileille sopivan hoitota-
van 

tulkitsee hoito-ohjemerkin-
nät ja valitsee niiden perus-
teella tekstiileille sopivan 
hoitotavan 

tulkitsee hoito-ohjemerkin-
nät ja valitsee itsenäisesti 
niiden perusteella tekstii-
leille sopivan hoitotavan 

 
Puhdistustapahtuman osa-
tekijöiden tunteminen 

valitsee tarkoituksenmukai-
set kodin perussiivousme-
netelmät 

tietää puhdistustapahtuman 
osatekijät niin, että valitsee 
tarkoituksenmukaiset kodin 
perussiivousmenetelmät 

tietää puhdistustapahtuman 
osatekijät niin, että valitsee 
itsenäisesti tarkoituksenmu-
kaiset kodin perussiivous-
menetelmät 

perehtyy puhdistusaineiden 
käyttöohjeisiin 

on perehtynyt puhdistusai-
neiden käyttöohjeisiin 

on perehtynyt puhdistusai-
neiden käyttöohjeisiin 

tietää käyttämiensä puhdis-
tusaineiden pH:n ja käyttää 
niitä kodin perussiivouk-
sessa ja tekstiilienhuollossa 

tietää kodin perussiivouk-
sessa ja tekstiilienhuollossa 
käytettävien puhdistusainei-
den pH:n ja keskeisimmät 
tehoaineet niin, että valitsee 
työhönsä tarkoituksenmu-
kaisimmat aineen 

tietää kodin perussiivouk-
sessa ja tekstiilienhuollossa 
käytettävien puhdistusainei-
den pH:n ja keskeisimmät 
tehoaineet niin, että valitsee 
itsenäisesti työhönsä tarkoi-
tuksenmukaisen aineen ot-
taen huomioon taloudelli-
suuden 

 
Alan yritystoiminnan ja yrit-
täjänä toimimisen mahdol-
lisuuksien arviointi 

 hakee tietoa yleisistä yrittä-
jänä toimimisen edellytyk-
sistä 

hakee tietoa yleisistä yrittä-
jänä toimimisen edellytyk-
sistä 

selvittää ammattialansa tyy-
pillisiä yhteistyökumppa-
neita. 

selvittää oman ammat-
tialansa yleisen yritystoimin-

selvittää oman ammat-
tialansa yleisen yritystoimin-
nan rakenteen ja tulevaisuu-
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nan rakenteen sekä ammat-
tialansa tyypillisiä yhteistyö-
kumppaneita 

den näkymiä sekä ammat-
tialansa tyypillisiä yhteistyö-
kumppaneita 

hakee yhteistyössä tietoa 
palveluiden kehittämistä ja 
tuotteistamista varten asiak-
kaiden tarpeiden, kilpailun ja 
oman osaamisen perus-
teella. 

hakee itsenäisesti tietoa pal-
veluiden kehittämistä ja 
tuotteistamista varten asiak-
kaiden tarpeiden, kilpailun, 
toimintaympäristön muutok-
sen ja oman osaamisen pe-
rusteella. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

toimii tutuissa tilanteissa 
asiakkaiden kanssa ja tarvit-
see uusissa tilanteissa oh-
jeistusta 

toimii muuttuvissa asiakas-
palvelutilanteissa oma-aloit-
teisesti ja oppii niistä 

toimii muuttuvissa asiakas-
palvelutilanteissa oma-aloit-
teisesti ja itsenäisesti, oppii 
niistä ja löytää asiakastilan-
teeseen parhaiten sopivan 
toimintatavan ja ratkaisun 

suhtautuu alaan ja työhön 
myönteisesti 

suhtautuu alaan myöntei-
sesti ja on kiinnostunut työs-
tään 

suhtautuu alaan myöntei-
sesti, on kiinnostunut työs-
tään, hakee alan tietoa eri 
tietolähteistä ja on valmis 
oppimaan muilta 

hakee apua ongelmatilan-
teissa 

perustelee ongelmatilan-
teissa tekemänsä ratkaisut 

perustelee ongelmatilan-
teissa tekemänsä ratkaisut 
ja toimintansa ammatillisilla 
tiedoilla 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii asiallisesti ja selviytyy 
asiakastilanteista sekä 
omista työtehtävistä työyh-
teisössä 

toimii asiakkaan toiminnan 
huomioon ottaen huolelli-
sesti omissa työtehtävissä 
työyhteisössä 

toimii asiakkaan toiminnan 
huomioon ottaen huolelli-
sesti ja joustavasti asiakasti-
lanteissa sekä omissa työ-
tehtävissä työyhteisössä, tu-
kee ja auttaa muita sekä ot-
taa työssään huomioon seu-
raavan työvaiheen ja työnte-
kijän 

tekee yhteistyötä tavallisissa 
tilanteissa työyhteisössä 

tekee yhteistyötä työyhtei-
sössään erilaisissa tilan-
teissa 

tekee mielellään ja moni-
puolisesti yhteistyötä työyh-
teisössä, asiakkaiden ja si-
dosryhmien kanssa 

toimii erilaisissa vuorovaiku-
tustilanteissa 

toimii tilanteen edellyttä-
mällä tavalla erilaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa 

toimii tilanteen edellyttä-
mällä tavalla erilaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa 

 
Ammattietiikka 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa sovittuja työtä 
koskevia sääntöjä ja työ-
aikoja 

noudattaa sovittuja työtä 
koskevia sääntöjä ja työ-
aikoja sekä sopii pääsään-
töisesti poikkeamista sovi-
tun toimintatavan mukaisesti 

noudattaa sovittuja työtä 
koskevia sääntöjä ja työ-
aikoja sekä sopii poikkea-
mista sovitun toimintatavan 
mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti, ystävälli-
sesti ja ammatillisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti, ystävälli-
sesti ja muuttuvissakin tilan-
teissa ammatillisesti 

käyttää ammattisanastoa käyttää pääsääntöisesti am-
mattisanastoa 

käyttää työssään ammatti-
sanastoa asiantuntevasti 

toimii kestävän toimintata-
van mukaisesti 

toimii kestävän toimintata-
van mukaisesti 

toimii omatoimisesti kestä-
vän toimintatavan mukai-
sesti 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

tuntee hätäensiaputilantei-
den toimintaohjeet 

tuntee hätäensiaputilantei-
den toimintaohjeet 

tuntee hätäensiaputilantei-
den toimintaohjeet 

tuntee paloturvallisuutta 
koskevat toimintaohjeet 

tuntee paloturvallisuutta 
koskevat toimintaohjeet 

tuntee paloturvallisuutta 
koskevat toimintaohjeet 
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toimii työssään turvallisesti vastaa omalta osaltaan hen-
kilökohtaisesta työturvalli-
suudesta ja asiakasturvalli-
suudesta ja pyytää tarvitta-
essa apua 

vastaa omalta osaltaan työ-
suojeluvelvoitteen toteutu-
misesta ja asiakasturvalli-
suudesta 

ylläpitää toiminta- ja työky-
kyä työssään. 

ylläpitää toiminta- ja työky-
kyä työssään. 

ylläpitää oma-aloitteisesti 
toiminta- ja työkykyä työs-
sään. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen sekä arviointiin. 
Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta opintojen ohjausta. Opiskelijalle tiedotetaan jatko-opintomahdolli-
suuksista sekä kansainvälistymisen mahdollisuuksista. 
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2.2.3 KOTIRUOKAPALVELUT 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 toteuttaa asiakaskodeissa sovitun toimintatavan mukaan ateriapalveluja ja toimii erilaisissa kotiruokapalveluti-
lanteissa 

 suunnittelee omaa työtään asiakkaan tarpeen ja palvelusopimuksen mukaan 

 suunnittelee ja valmistaa kotiruokaa asiakkaiden toiveiden mukaan 

 ottaa suunnittelussa ja ruoanvalmistuksessa huomioon suomalaiset ravitsemussuositukset ja eri-ikäisten asiak-
kaiden tarpeet 

 valmistaa kotiruokaa yleisimpien erityisruokavalioiden mukaan 

 laittaa ruoan esille asiakkaiden toiveen ja tarpeen mukaan 

 siivoaa työympäristönsä asiakkaan keittiössä 

 noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta 

 noudattaa hygienia- ja jätehuolto-ohjeita 

 arvioi omaa työtä ja toimintaansa. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Kotiruoan valmistuksen suunnittelu 

 Kotiruoan valmistaminen 

 Kotiruoan tarjolle laittaminen 

 Asiakkaan keittiön siivoaminen 

 Oman toiminnan arviointi 

 Palvelusopimuksen tai tilausmääräyksen tunteminen 

 Kotiruoan valmistusmenetelmien hallinta 

 Raaka-aineiden valinta, käsittely ja käyttö 

 Ruoanvalmistusvälineiden, laitteiden ja koneiden käyttö 

 Asiakkaan tunteminen 

 Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta 

 Erityisruokavalioiden tunteminen 

 Ikäryhmien ravitsemus 

 Hygienia- ja jätehuolto-ohjeiden noudattaminen 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

Kotiruoan suunnittelu ja valmistaminen 10 osp 
Kotiruoan valmistaminen asiakaskohteissa 5 osp, TO 
 

OPINTOJAKSOT 

Kotiruoan suunnittelu ja valmistaminen 10 osp 
Kotiruoan valmistaminen asiakaskohteissa 
 5 osp, TO 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Hygieniavaatimusten mukainen pukeutuminen ja 
suojaus 

 Kotiruoanvalmistuksessa käytettävien elintarvik-
keiden taloudellinen valinta, käyttäminen, käsit-
tely, ja varastointi, säilytys sekä ruokien suunnit-
telu 

 Kotiruoanvalmistus ja tarkoituksenmukaisten me-
netelmien ja välineiden käyttö 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Vaitiolovelvollisuus 

 Ammattietiikka 

 Kestävän toimintatavan mukainen toiminta 

 Kotiruoan suunnittelu, toteuttaminen ja tarjolle 
laittaminen 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö eri sidosryhmien 
kanssa 
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 Ateriakokonaisuuksien suunnittelu, toteuttaminen 
ja tarjolle laittaminen  

 Työturvallisuuden ja ergonomian noudattaminen 

 Valmisruoat ja puolivalmisteiden tunteminen 

 Ruoka-aineallergioiden osaaminen 

 Erityisruokavaliot ja perusruokaohjeen muuntami-
nen erityisruokavalioon sopivaksi 

 Eri-ikäisen ravitsemussuositukset  

 Jätehuolto-ohjeiden mukainen toiminta 

 Asiakaspalvelu 
 
Oppimisympäristöt:  

 Opetuskeittiö  

 luokkaopetus   

 yrityskäynnit 
 

Toteuttamistavat: 

 Teoriaopetus 

 Alan kirjallisuus 

 Käytännöntyö 

 Tiimityöskentely 
 

 Omaan alaan myönteinen suhtautuminen 

 Erityisruokavaliot ja perusruokaohjeen muuntami-
nen erityisruokavalioon sopivaksi 

 Eri-ikäisten ravitsemussuositukset  

 Jätehuolto-ohjeiden mukainen toiminta 

 Asiakaspalvelu 
 
Oppimisympäristöt:  

 Työssäoppimispaikka 

 Oppilaitos 

  
            Toteuttamistavat 

 Työssäoppiminen 
 

 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyysopintoja. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Oppimista arvioidaan tutkinnonosassa oppimistehtävien, käytännön työskentelyn ja palautteen sekä opiskelijan itsearvi-
oinnin perusteella. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla 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 kotiruoanvalmistustehtävissä asiakaskohteiden kotikeittiöissä. Sopivia työ-
ympäristöjä ovat esimerkiksi asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot) tai kodinomaiset laitokset (hoivakodit, vanhain-
kodit) ja päiväkodit. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaati-
muksia. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon kotityöpalvelujen koulutusohjelman Kotiruokapalvelut 15 osp tutkin-

non osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla kotiruoanvalmistustehtävissä asiakaskohteiden kotikeittiöissä. Sopivia 
työympäristöjä ovat esimerkiksi asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot) tai kodinomaiset laitokset (hoivakodit, van-
hainkodit) ja päiväkodit. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaito-
vaatimuksia. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Kotiruoan valmistaminen ja tarjoilu. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla/oppilaitoksella. 
 

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 

 
Kotiruoan valmistuksen 
suunnittelu 

pukeutuu hygieniavaatimus-
ten mukaisesti ja tilantee-
seen sopivalla tavalla 

pukeutuu hygieniavaatimus-
ten mukaisesti ja tilantee-
seen sopivalla tavalla 

pukeutuu hygieniavaatimus-
ten mukaisesti ja tilantee-
seen sopivalla tavalla 

toimii annetun ohjeen ja val-
miin työsuunnitelman mu-
kaan 

suunnittelee toteuttamiskel-
poisen ateriakokonaisuuden 
asiakkaan tilauksen tai val-
miin ruokalistan pohjalta 

suunnittelee toteuttamiskel-
poisen ateriakokonaisuuden 
asiakkaan tilauksen tai val-
miin ruokalistan pohjalta si-
ten, että suunnitelma sisäl-
tää useita ehdotuksia 

ottaa esille tarvitsemiaan 
raaka-aineita ja ruoanval-
mistusvälineitä 

ottaa ohjeen mukaan esille 
tarvitsemansa raaka-aineet 
ja ruoanvalmistusvälineet 

ottaa omatoimisesti esille 
tarvitsemansa raaka-aineet 
ja ruoanvalmistusvälineet 

 
Kotiruoan valmistaminen 

ajoittaa kodin eri työtehtäviä 
tarkoituksenmukaisesti 

ajoittaa kodin eri työtehtävät 
keskenään tarkoituksenmu-
kaisesti 

ajoittaa kodin eri työtehtävät 
keskenään tarkoituksenmu-
kaisesti ja työskentelee 
joustavasti myös muuttu-
vissa tilanteissa 

valmistaa ruokaa saamansa 
työsuunnitelman mukaisesti 
noudattaen työturvallisuutta 

valmistaa ruokaa työsuunni-
telman mukaisesti noudat-
taen työturvallisuutta ja er-
gonomiaa 

valmistaa ruokaa teke-
mänsä ruoanvalmistussuun-
nitel-man mukaisesti nou-
dattaen työturvallisuutta ja 
ergonomiaa ja muuttaa 
suunnitelmaa tarvittaessa 
joustavasti 

valmistaa valmisruoista tai 
puolivalmisteista ruokaa oh-
jeen mukaan 

valmistaa valmisruoista tai 
puolivalmisteista monipuo-
lista ruokaa ohjeen mukaan 

valmistaa valmisruoista tai 
puolivalmisteista monipuo-
lista ruokaa omatoimisesti 

työskentelee kohtuullisessa 
ajassa 

työskentelee huolellisesti 
kohtuullisessa ajassa 

työskentelee huolellisesti 
kohtuullisessa ajassa 

arvioi valmistamiensa ruo-
kien makua 

arvioi valmistamiensa ruo-
kien makua ja tekee tarvitta-
essa muutoksia 

arvioi omatoimisesti valmis-
tamiensa ruokien makua ja 
tekee tarvittaessa muutok-
sia 

 
Kotiruoan tarjolle laittami-
nen 

laittaa ohjeistettuna ruoan 
tarjolle tai säilytykseen myö-
hempää käyttöä varten 

laittaa ruoan tarjolle tai säi-
lytykseen myöhempää käyt-
töä varten 

laittaa asiakkaan toiveen 
mukaan ruoan tarjolle tai 
säilytykseen myöhempää 
käyttöä varten 

 
Asiakkaan keittiön siivoa-
minen 

puhdistaa ja laittaa paikal-
leen käyttämänsä ruoanval-
mistusvälineet, koneet, lait-
teet ja astiat ja siivoaa työ-
ympäristön ohjeen mukaan 

puhdistaa ja laittaa paikal-
leen käyttämänsä ruoanval-
mistusvälineet, koneet, lait-
teet ja astiat ja siivoaa työ-
ympäristön 

puhdistaa ja laittaa paikal-
leen käyttämänsä ruoanval-
mistusvälineet, koneet, lait-
teet ja astiat ja siivoaa itse-
näisesti työympäristön 

käsittelee jätteet jätehuolto-
ohjeiden mukaisesti 

käsittelee jätteet jätehuolto-
ohjeiden mukaisesti 

käsittelee jätteet jätehuolto-
ohjeiden mukaisesti ja vält-
tää työskennellessään jättei-
den syntymistä mahdolli-
suuksien mukaan 

 
Oman toiminnan arviointi 

arvioi omaa toimintaansa ja 
työn onnistumista. 

arvioi omaa toimintaansa ja 
työn onnistumista keräten 
asiakkailta palautetta sekä 
tunnistaa kehittämistarpeita. 

arvioi omaa toimintaansa ja 
työn onnistumista keräten 
asiakkailta palautetta sekä 
tunnistaa kehittämistarpeita 
ja perustelee arviotaan. 
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2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Palvelusopimuksen tai ti-
lausmääräyksen tuntemi-
nen 

noudattaa työssään palvelu-
sopimusta tai tilausmää-
räystä 

tuntee palvelusopimuksen 
tai tilausmääräyksen sisäl-
lön ja toimii sen mukaisesti 

tuntee palvelusopimuksen 
tai tilausmääräyksen sisäl-
lön ja toimii itsenäisesti sen 
mukaan 

 
Kotiruoan valmistusmene-
telmien käyttö 

valmistaa kotiruokia niille 
soveltuvilla menetelmillä 
työympäristön koneilla, lait-
teilla ja koneilla 

valmistaa ohjeen mukaan 
taloudellisesti kotiruokia 
niille soveltuvilla menetel-
millä työympäristön koneilla, 
laitteilla ja koneilla 

valmistaa omatoimisesti tai 
ohjetta soveltaen taloudelli-
sesti kotiruokia niille sovel-
tuvilla menetelmillä työym-
päristön koneilla, laitteilla ja 
koneilla 

keventää työtään tarkoituk-
senmukaisilla menetelmäva-
linnoilla 

 
Raaka-aineiden valinta, 
käsittely ja käyttö 

tunnistaa, osaa valita ja 
käyttää valmistamassaan 
kotiruoassa käytettäviä elin-
tarvikkeita ja käsittelee oh-
jeistettuna niitä ruoanval-
mistuksen eri vaiheissa oi-
kein 

tunnistaa, osaa valita ja 
käyttää taloudellisesti ylei-
simpiä kotiruoissa käytettä-
viä elintarvikkeita ja käsitte-
lee, varastoi ja säilyttää niitä 
ruoanvalmistuksen eri vai-
heissa ohjeen mukaan 

tunnistaa, osaa valita ja 
käyttää taloudellisesti koti-
ruoissa käytettäviä elintar-
vikkeita ja käsittelee, varas-
toi ja säilyttää niitä omatoi-
misesti oikein ruoanvalmis-
tuksen eri vaiheissa 

korvaa itsenäisesti tarvitta-
essa puuttuvan elintarvik-
keen ruoanvalmistuksessa 

 
Ruoanvalmistusvälineiden, 
laitteiden ja koneiden 
käyttö 

käyttää ja puhdistaa työn 
edellyttämiä keittiön työväli-
neitä ja koneita turvallisesti. 

käyttää ja puhdistaa työ-
suunnitelmansa edellyttämiä 
keittiön työvälineitä ja ko-
neita turvallisesti ja ergono-
misesti. 

käyttää ja puhdistaa omatoi-
misesti työsuunnitelmansa 
edellyttämiä keittiön työväli-
neitä ja koneita, monipuoli-
sesti, turvallisesti ja ergono-
misesti. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Asiakkaan tunteminen 

tuntee asiakkaan tarpeet 
niin, että saavuttaa työnsä 
tavoitteen 

tuntee asiakkaan tarpeet, 
toimii niiden mukaisesti ja 
saavuttaa sovitun laatuta-
voitteen 

ottaa aktiivisesti selvää asi-
akkaan tarpeista ja toiveista, 
toimii niiden mukaan oma-
toimisesti ja saavuttaa sovi-
tun laatutavoitteen ja asia-
kastyytyväisyyden 

 
Kustannustehokas ja tu-
loksellinen toiminta 

laskee opastettuna tuotteen 
tai palvelun kustannuksia 

laskee ohjeen mukaan tuot-
teen tai palvelun kustannuk-
sia ja tietää pääosin kustan-
nusten muodostumisen peri-
aatteita 

laskee työssään tuotteen tai 
palvelun kustannuksia ja tie-
tää kustannusten muodostu-
misen periaatteita 

 
Erityisruokavalioiden tun-
temus 

 suunnittelee työryhmän jä-
senenä asiakkaan toiveen 
mukaisen ja tilanteeseen 
sopivan ateriakokonaisuu-
den 

suunnittelee itsenäisesti asi-
akkaan toiveen mukaisen ja 
tilanteeseen sopivan ate-
riakokonaisuuden 

valmistaa ohjeistettuna eri-
tyisruokavalioiden (yleisim-
pien ruoka-aineallergioiden 
mukaisten ruokavalioiden) 
edellyttämiä vaihtoehtoja 
kotiruoista 

valmistaa erityisruokavalioi-
den edellyttämiä vaihtoeh-
toja kotiruoista 

valmistaa erityisruokavalioi-
den edellyttämiä vaihtoeh-
toja kotiruoista itsenäisesti 

muuntaa perusohjeen eri-
tyisruokavalioon sopivaksi 

 
Ikäryhmien ravitsemuksen 
tunteminen 

valmistaa eri-ikäisille asiak-
kaille heidän toiveidensa ja 
ravitsemussuositusten mu-
kaisen aterian 

suunnittelee työryhmän jä-
senenä ja valmistaa itsenäi-
sesti eri-ikäisille asiakkaille 
heidän toiveidensa ja ravit-
semussuositusten mukaisen 
ateriakokonaisuuden 

suunnittelee ja valmistaa it-
senäisesti eri-ikäisille asiak-
kaille heidän toiveidensa ja 
ravitsemussuositusten mu-
kaisen ateriakokonaisuuden 
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Hygienia- ja jätehuolto-oh-
jeiden noudattaminen 

noudattaa työssään hygie-
niavaatimuksia ja jätehuolto-
ohjeita. 

noudattaa työssään hygie-
niavaatimuksia ja jätehuolto-
ohjeita. 

noudattaa ja soveltaa itse-
näisesti työssään hygie-
niavaatimuksia ja jätehuolto-
ohjeita. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

toimii tutuissa tilanteissa 
asiakkaiden kanssa ja tarvit-
see uusissa tilanteissa oh-
jeistusta 

toimii muuttuvissa asiakas-
palvelutilanteissa oma-aloit-
teisesti ja oppii niistä 

toimii muuttuvissa asiakas-
palvelutilanteissa oma-aloit-
teisesti ja itsenäisesti, oppii 
niistä ja löytää asiakastilan-
teeseen parhaiten sopivan 
toimintatavan ja ratkaisun 

suhtautuu alaan ja työhön 
myönteisesti 

suhtautuu alaan myöntei-
sesti ja on kiinnostunut työs-
tään 

suhtautuu alaan myöntei-
sesti, on kiinnostunut työs-
tään, hakee alan tietoa eri 
tietolähteistä ja on valmis 
oppimaan muilta 

hakee apua ongelmatilan-
teissa 

perustelee ongelmatilan-
teissa tekemänsä ratkaisut 

perustelee ongelmatilan-
teissa tekemänsä ratkaisut 
ja toimintansa ammatillisilla 
tiedoilla 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii asiallisesti ja selviytyy 
asiakastilanteista sekä 
omista työtehtävistä työyh-
teisössä 

toimii asiakkaan toiminnan 
huomioon ottaen huolelli-
sesti omissa työtehtävissä 
työyhteisössä 

toimii asiakkaan toiminnan 
huomioon ottaen huolelli-
sesti ja joustavasti asiakasti-
lanteissa sekä omissa työ-
tehtävissä työyhteisössä, tu-
kee ja auttaa muita sekä ot-
taa työssään huomioon seu-
raavan työvaiheen ja työnte-
kijän 

tekee yhteistyötä tavallisissa 
tilanteissa työyhteisössä 

tekee yhteistyötä työyhtei-
sössään erilaisissa tilan-
teissa 

tekee mielellään ja moni-
puolisesti yhteistyötä työyh-
teisössä, asiakkaiden ja si-
dosryhmien kanssa 

toimii erilaisissa vuorovaiku-
tustilanteissa 

toimii tilanteen edellyttä-
mällä tavalla erilaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa 

toimii tilanteen edellyttä-
mällä tavalla erilaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa 

 
Ammattietiikka 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa sovittuja työtä 
koskevia sääntöjä ja työ-
aikoja 

noudattaa sovittuja työtä 
koskevia sääntöjä ja työ-
aikoja sekä sopii pääsään-
töisesti poikkeamista sovi-
tun toimintatavan mukaisesti 

noudattaa sovittuja työtä 
koskevia sääntöjä ja työ-
aikoja sekä sopii poikkea-
mista sovitun toimintatavan 
mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti, ystävälli-
sesti ja ammatillisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti, ystävälli-
sesti ja muuttuvissakin tilan-
teissa ammatillisesti 

käyttää ammattisanastoa käyttää pääsääntöisesti am-
mattisanastoa 

käyttää työssään ammatti-
sanastoa asiantuntevasti 

toimii kestävän toimintata-
van mukaisesti 

toimii kestävän toimintata-
van mukaisesti 

toimii omatoimisesti kestä-
vän toimintatavan mukai-
sesti 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

tuntee hätäensiaputilantei-
den toimintaohjeet 

tuntee hätäensiaputilantei-
den toimintaohjeet 

tuntee hätäensiaputilantei-
den toimintaohjeet 

tuntee paloturvallisuutta 
koskevat toimintaohjeet 

tuntee paloturvallisuutta 
koskevat toimintaohjeet 

tuntee paloturvallisuutta 
koskevat toimintaohjeet 

toimii työssään turvallisesti vastaa omalta osaltaan hen-
kilökohtaisesta työturvalli-
suudesta ja asiakasturvalli-
suudesta ja pyytää tarvitta-
essa apua 

vastaa omalta osaltaan työ-
suojeluvelvoitteen toteutu-
misesta ja asiakasturvalli-
suudesta 

ylläpitää toiminta- ja työky-
kyä työssään. 

ylläpitää toiminta- ja työky-
kyä työssään. 

ylläpitää oma-aloitteisesti 
toiminta- ja työkykyä työs-
sään. 
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AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen sekä arviointiin. 
Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta opintojen ohjausta. Opiskelijalle tiedotetaan jatko-opintomahdolli-
suuksista sekä kansainvälistymisen mahdollisuuksista. 
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2.3 PUHDISTUSPALVELUJEN OSAAMISALA, TOIMITILAHUOLTAJA 

2.3.1 PERUSSIIVOUS 30 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 

 suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työoh-
jeiden mukaan 

 toteuttaa palvelua sovitun toimintatavan mukaan ja toimii erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa  

 valmistautuu perussiivoustehtäviin, suunnittelee oman työaikataulunsa ja ottaa huomioon työturvallisuusmää-
räykset sekä asiakasturvallisuuden 

 valitsee tarkoituksenmukaiset siivousmenetelmät, -koneet, -välineet ja -aineet 

 puhdistaa katot, pystypinnat, ikkunat, lattiat ja kalusteet  

 puhdistaa, hoitaa ja suojaa asiakaskohteessa olevia pintamateriaaleja 

 tekee sovitut lopputyöt ja raportoi työnsä tilanteen vaatimalla tavalla  

 omantyön arviointi 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Pintamateriaalin tunteminen ja lian laadun tunnistaminen 

 Puhdistuksen osatekijöiden tunteminen 

 Perussiivouksen työprosessin hallinta, suunnittelu, toteuttaminen ja päättäminen  

 Oman toiminnan arviointi 

 Palvelukuvauksen, työohjeiden ja laadunhallinnan välineiden käyttö 

 Perussiivousmenetelmien ja -aineiden käyttö  

 Perussiivousvälineiden ja -koneiden käyttö ja puhdistus 

 Perussiivouksen tavoitteen tunteminen 

 Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojakso: 

Asiakaslähtöinen palvelutoiminta 5 osp 
Siivouskoneet ja pintamateriaalit 5 osp 

Perussiivous 10 osp  
Perussiivous asiakaskohteissa 10 osp TO 
 

OPINTOJAKSOT 

Asiakaslähtöinen palvelutoiminta 5 osp Siivouskoneet ja pintamateriaalit 5 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ulkoinen olemus ja käyttäytyminen 

 Asiakaslähtöinen toiminta 

 Ammattietiikka 

 Erilaisten asiakkaiden kohtaaminen ja heidän tar-
peiden huomioiminen 

 Asiakasturvallisuus, toimiminen asiakaskohteessa 

 Palautteen vastaanottaminen ja hyödyntämien 

 Ongelmanratkaisutaidot 
 
Oppimisympäristöt: 

 Oppilaitos 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Perussiivousvälineiden ja -menetelmien ja ko-
neiden käyttö sekä puhdistus ja huolto 

 Koneiden ja laitteiden turvallinen käyttö ja puh-
distus 

 Tunnistaa ja huomioi lian laadun ja pintamate-
riaalin 

 Turvalliset työmenetelmät, aseptiikka ja hygie-
niamääräykset 

 Hätäensiapu, paloturvallisuus, työsuojeluvel-
voite 

 Ergonominen työskentely 
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 Asiakaskodit 
 
Toteuttamistavat: 

 Teoriaopetus 

 Verkko-opetus 

 Käytännön työ 

 Tiimi- ja parityöskentely 
 

 
 

Oppimisympäristöt: 

 Oppilaitos 

 Asiakaskodit 
 
Toteuttamistavat: 

 Teoriaopetus 

 Verkko-opetus 

 Käytännön työ 

 Tiimi- ja parityöskentely 

 

Perussiivous 10 osp 
 

Perussiivous asiakaskohteissa 10 osp TO 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Perussiivousaineet, -välineet, -koneet ja -menetel-
mät 

 Perussiivouksen suunnittelu ja toteuttaminen 

 Erilaisten pintojen puhdistus, hoitaminen ja tarvit-
taessa suojaaminen 

 Tehokas, taloudellinen ja työturvallinen sekä ergo-
nominen työskentely 

 Yrittäjänä toimimisen edellytykset 

 Alan tyypillisimmät yhteistyökumppanit 
 
Oppimisympäristöt: 

 Oppilaitos 

 Julkiset ja yksityiset asiakaskodit, yritykset ja lai-
tokset 

 
Toteuttamistavat:  

 Teoriaopetus 

 Verkko-opetus 

 Käytännön työ 

 Tiimi- ja parityöskentely 
 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Perussiivouksen suunnittelu ja toteuttaminen 

 Oman työn arviointi ja laadunvarmistus 

 Ammattietiikka 

 Vaitiolovelvollisuus 

 Asiakaspalvelu 
 
Oppimisympäristöt:  

 Oppilaitos 

 Työssäoppimispaikat 
 
Toteuttamistavat: 

 Käytännöntyö 

 Tiimityöskentely 

 Alan kirjallisuus 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyysopintoja. 
 

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: Oppimista arvioidaan oppimistehtävien, harjoitustöiden ja 
opiskelijan itsearvioinnin perusteella. 
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OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla 
hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täyden-
netään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla perussiivoustehtävissä asiakaskohteessa. Sopi-
via työympäristöjä ovat esimerkiksi toimistot, koulut, päiväkodit, hotellit, sairaalat, terveyskeskukset, vanhainkodit, ko-
dinomaiset laitokset, elintarviketilat, uimahallit ja erilaiset tuotantolaitokset. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että am-
mattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon Puhdistuspalvelujen koulutusohjelman Perussiivous 30 osp tutkinnon 

osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla perussiivoustehtävissä asiakaskohteessa. Sopi-
via työympäristöjä ovat esimerkiksi toimistot, koulut, päiväkodit, hotellit, sairaalat, terveyskeskukset, vanhainkodit, ko-
dinomaiset laitokset, elintarviketilat, uimahallit ja erilaiset tuotantolaitokset. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että am-
mattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Perussiivous asiakaskohteessa 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla/oppilaitoksella. 
 

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 

 
Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa perus-
koulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 
 

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

1. Työprosessin hallinta  

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Perussiivouksen suun-
nittelu 

pukeutuu tilanteeseen 
sopivalla tavalla ja käyt-
tää ohjeiden mukaisia 
suojaimia 

pukeutuu tilanteeseen sopivalla 
tavalla ja käyttää ohjeiden mu-
kaisia suojaimia 

pukeutuu tilanteeseen sopi-
valla tavalla ja käyttää oh-
jeiden mukaisia suojaimia 

huolehtii työturvallisuu-
desta ohjeiden mukaan 

huolehtii työturvallisuudesta oh-
jeiden mukaan 

huolehtii työturvallisuudesta 
ohjeiden mukaan 

tekee yhteistyössä työ-
parin tai työryhmän 
kanssa toteuttamiskel-
poisen työsuunnitelman  

tekee yhteistyössä työparin tai 
työryhmän kanssa toteuttamis-
kelpoisen työsuunnitelman ot-
taen huomioon asiakkaan tar-
peen ja noudattaen palveluku-
vausta tai työohjetta sekä työtur-
vallisuutta 

tekee yhteistyössä työparin 
tai työryhmän kanssa to-
teuttamiskelpoisen työ-
suunnitelman ottaen huo-
mioon asiakkaan tarpeen ja 
noudattaen palveluku-
vausta tai työohjetta sekä 
työturvallisuutta 

valitsee siivousmenetel-
mät katto-, kaluste-, 
pysty-, ikkuna- ja lattia-
pinnoille 

valitsee tarkoituksenmukaiset 
siivousmenetelmät katto-, ka-
luste-, pysty-, ikkuna- ja lattia-
pinnoille  

valitsee itsenäisesti siivous-
menetelmät katto-, kaluste-
, pysty-, ikkuna- ja lattiapin-
noille  

valitsee suojausmenetel-
mät eri pintamateriaa-
leille 

valitsee tarvittavat suojausme-
netelmät eri pintamateriaaleille 

valitsee itsenäisesti tarvitta-
vat suojausmenetelmät eri 
pintamateriaaleille 

varustaa siivousvaunuun 
siivousaineet, -välineet ja 
koneet työtään varten 

valitsee ja varustaa siivousvau-
nuun siivousaineet, -välineet ja 
koneet työtään varten 

valitsee ja varustaa itsenäi-
sesti siivousvaunuun sii-
vousaineet, -välineet ja ko-
neet työtään varten asian-
mukaisesti 

tiedottaa perussiivouk-
sesta  

tiedottaa perussiivouksesta tar-
peen ja asiakaskohteen mukai-
sesti 

neuvottelee ja tiedottaa pe-
russiivouksesta tarpeen ja 
asiakaskohteen mukaisesti 

 
Perussiivouksen toteu-
tus 

toimii tavanomaisissa 
palvelutilanteissa asialli-
sesti 

toimii asiakaslähtöisesti, yhteis-
työkykyisesti ja ystävällisesti eri-
laisissa palvelutilanteissa 

toimii asiakaslähtöisesti, 
yhteistyökykyisesti ja ystä-
vällisesti erilaisissa palvelu-
tilanteissa edistäen asia-
kassuhteita omalla toimin-
nallaan  

tekee kohteen perussii-
vouksen valmiin työsuun-
nitelman mukaan työpa-
rin kanssa tai työryhmän 
jäsenenä  

tekee kohteen perussiivouksen 
noudattaen tarkoituksenmu-
kaista työjärjestystä ottaen huo-
mioon asiakkaan toiminnan  

tekee kohteen perussii-
vouksen tarkoituksenmu-
kaisessa työjärjestyksessä 
ottaen huomioon asiakkaan 
toiminnan ja muuttaen työs-
kentelyään tarvittaessa  

työskentelee saavuttaen 
halutun lopputuloksen 

työskentelee kohtuullisessa 
ajassa saavuttaen halutun lop-
putuloksen  

tekee työnsä itsenäisesti 
kohtuullisessa ajassa, tu-
loksellisesti ja kustannus-
tietoisesti ja saavuttaa ha-
lutun lopputuloksen  

tarkistaa työnsä lopputu-
loksen 

tarkistaa ja arvioi työnsä loppu-
tuloksen 

tarkistaa ja arvioi työnsä 
lopputuloksen   

Perussiivouksen loppu-
työt 

huoltaa käyttämänsä sii-
voustekstiilit, -välineet ja 
-koneet  

huoltaa käyttämänsä siivous-
tekstiilit, -välineet ja -koneet 
huolellisesti sekä ilmoittaa vi-
oista 

huoltaa käyttämänsä sii-
voustekstiilit, -välineet ja -
koneet itsenäisesti ja huo-
lellisesti sekä ilmoittaa vi-
oista 
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raportoi ohjeistettuna te-
kemänsä perussiivoukset 

vastaa omalta osaltaan perussii-
vouksen raportoinnista toiminta-
tavan mukaan 

vastaa omalta osaltaan pe-
russiivouksen raportoin-
nista toimintatavan mukaan 

Oman toiminnan arvi-
ointi 

arvioi omaa toimintaansa 
ja työn onnistumista.  

arvioi omaa toimintaansa ja työn 
onnistumista sekä tunnistaa ke-
hittämistarpeita.  

arvioi omaa toimintaansa ja 
työn onnistumista sekä tun-
nistaa kehittämistarpeita ja 
perustelee arviotaan. 
 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materiaa-
lin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Palvelukuvauksen, työ-
ohjeiden ja laadunhal-
linnan välineiden käyttö 

toimii palvelukuvauksen 
ja työohjeiden mukaisesti 

toimii palvelukuvauksen ja työ-
ohjeiden mukaisesti  

toimii palvelukuvauksen ja 
työohjeiden mukaisesti ja 
muuttaa niitä soveltaen asi-
akkaan muuttuviin tarpei-
siin  

suhtautuu asiallisesti an-
nettuun palautteeseen   

ottaa vastaan palautetta ja 
muuttaa tarvittaessa toimin-
taansa ja työskentelyään 

pyytää ja käyttää saa-
maansa palautetta työnsä 
ja palvelun kehittämiseen  
ja saavuttaa sovitun laadun 
 

 
Siivousmenetelmien 
käyttö 

tekee kohteessa perus-
siivousta tarkoituksen-
mukaisilla siivousmene-
telmillä 

tekee kohteessa perussiivousta 
tarkoituksenmukaisilla siivous-
menetelmillä ottaen huomioon 
lian laadun, pintamateriaalin ja 
työnsä tavoitteen 

tekee kohteessa perussii-
vousta itsenäisesti työhön 
parhaiten soveltuvilla sii-
vousmenetelmillä ottaen 
huomioon lian laadun, pin-
tamateriaalin ja työnsä ta-
voitteen 

käyttää ohjeistettuna 
vettä tarkoituksenmukai-
sesti 

käyttää vettä pääsääntöisesti 
tarkoituksenmukaisesti perussii-
vousmenetelmissä 

käyttää vettä tarkoituksen-
mukaisesti perussiivousme-
netelmissä 

tekee pintojen suojausta 
tarkoituksenmukaisilla 
suojausmenetelmillä  

tekee pintojen suojausta tarkoi-
tuksenmukaisilla suojausmene-
telmillä ottaen huomioon pinta-
materiaalin ohjeen ja työnsä ta-
voitteen 

tekee pintojen suojausta it-
senäisesti työhön parhaiten 
soveltuvilla suojausmene-
telmillä ottaen huomioon 
pintamateriaalin ohjeen ja 
työnsä tavoitteen 

  keventää työtään tarkoituk-
senmukaisilla siivousmene-
telmä-, aine-, väline- ja ko-
nevalinnoilla  

 
Siivousaineiden käyttö 

käyttää perussiivouk-
sessa käytettäviä sii-
vousaineita tarkoituksen-
mukaisesti 

käyttää perussiivouksessa käy-
tettäviä siivousaineita turvalli-
sesti ja tarkoituksenmukaisesti 
ottaen huomioon taloudellisuu-
den  

käyttää perussiivouksessa 
käytettäviä siivousaineita 
turvallisesti ja tarkoituksen-
mukaisesti ottaen huomi-
oon taloudellisuuden ja 
kestävän toimintatavan 

käyttää suoja-aineita tar-
koituksenmukaisesti 

käyttää suoja-aineita turvallisesti 
ja tarkoituksenmukaisesti ottaen 
huomioon taloudellisuuden  

käyttää suoja-aineita turval-
lisesti ja tarkoituksenmukai-
sesti ottaen huomioon ta-
loudellisuuden ja kestävän 
toimintatavan 

käyttää siivousvälineitä 
tarkoituksenmukaisesti 

käyttää siivousvälineitä moni-
puolisesti ja ergonomisesti katto-
, kaluste-, pysty-, ikkuna- ja lat-
tiapinnoille 

käyttää siivousvälineitä mo-
nipuolisesti ja ergonomi-
sesti katto-, kaluste-, pysty-
, ikkuna- ja lattiapinnoille 
mahdollistaen parhaan työ-
tuloksen 

 
Siivousvälineiden ja -
koneiden käyttö  

käyttää siivouskoneita 
(lattianhoitokoneet, ve-
den- ja pölynimuri, yhdis-
telmäkone) työturvalli-
sesti. 

käyttää siivouskoneita monipuo-
lisesti, työturvallisesti ja ergono-
misesti. 

käyttää siivouskoneita toi-
mintaperiaatteen mukaan 
monipuolisesti, työturvalli-
sesti, ergonomisesti ja ta-
loudellisesti mahdollistaen 
parhaan työtuloksen.  
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3. Työn perustana ole-
van tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Perussiivouksen tavoit-
teen tunteminen  

tietää perussiivouksen 
tavoitteen niin, että oh-
jeistettuna tuottaa perus-
siivouksessa sovittua 
laatua 

tietää perussiivouksen tavoitteen 
niin, että tuottaa perussiivouk-
sessa sovittua laatua 

tietää perussiivouksen ta-
voitteen niin, että tuottaa 
perussiivouksessa sovittua 
laatua ja saavuttaa asiak-
kaan tyytyväisyyden  

arvioi ohjeistettuna tuot-
tamansa palvelun laatua 
suhteessa asiakkaan tar-
peisiin ja hakee yhteis-
työssä tietoa palvelunsa 
kehittämiseksi 

arvioi tuottamansa palvelun laa-
tua suhteessa asiakkaan tarpei-
siin ja hakee yhteistyössä tietoa 
palvelunsa kehittämiseksi  

arvioi tuottamansa palvelun 
laatua suhteessa asiak-
kaan tarpeisiin ja hakee it-
senäisesti tietoa palvelunsa 
kehittämiseksi 

 
Kustannustehokas ja 
tuloksellinen toiminta 

laskee ohjeistettuna  
tuotteen tai palvelun kus-
tannuksia 

laskee ohjeen mukaan tuotteen 
tai palvelun kustannuksia ja tie-
tää pääosin kustannusten muo-
dostumisen periaatteita 

laskee työssään tuotteen 
tai palvelun kustannuksia ja 
tietää kustannusten muo-
dostumisen periaatteita 

 
Pintamateriaalin tunte-
minen ja lian laadun 
tunnistaminen 

tunnistaa lian laadun 
niin, että käyttää tarkoi-
tuksenmukaisia perussii-
vousmenetelmiä 

tunnistaa lian laadun niin, että 
valitsee tarkoituksenmukaiset 
perussiivousmenetelmät 

tunnistaa lian laadun niin, 
että valitsee tarkoituksen-
mukaiset ja taloudelliset 
perussiivousmenetelmät 

on tietoinen pintamateri-
aaleista niin, että käyttää 
tarkoituksenmukaisia pe-
russiivousmenetelmiä 

on perehtynyt kohteen pintama-
teriaaleihin niin, että puhdistaa, 
suojaa ja hoitaa niitä käyttäen 
tarkoituksenmukaisia perussii-
vous- ja suojausmenetelmiä  

on perehtynyt kohteen pin-
tamateriaaleihin niin, että 
puhdistaa, suojaa ja hoitaa 
niitä itsenäisesti käyttäen 
tarkoituksenmukaisia ja ta-
loudellisia perussiivous- ja 
suojausmenetelmiä 

 
Puhdistuksen osateki-
jöiden tunteminen 

valitsee tarkoituksenmu-
kaiset siivousmenetelmät 

tietää puhdistuksen osatekijät 
niin, että valitsee tarkoituksen-
mukaiset siivousmenetelmät 

tietää puhdistuksen osate-
kijät niin, että valitsee itse-
näisesti tarkoituksenmukai-
set siivousmenetelmät 

valitsee tarkoituksenmu-
kaisen perussiivousai-
neen 

tietää perussiivousaineen pH:n 
ja keskeisimpien tehoaineiden 
merkityksen niin, että valitsee 
tarkoituksenmukaisen aineen 
perussiivoustyöhön  

tietää perussiivousaineen 
pH:n ja tehoaineiden merki-
tyksen niin, että valitsee it-
senäisesti tarkoituksenmu-
kaisen aineen perussii-
voustyöhön 

valitsee tarkoituksenmu-
kaisen aineen pintojen 
suojaukseen 

tietää suoja-aineiden koostu-
muksen niin, että valitsee tarkoi-
tuksenmukaisen aineen pintojen 
suojaukseen 

tietää suoja-aineiden koos-
tumuksen niin, että valitsee 
itsenäisesti tarkoituksen-
mukaisen aineen pintojen 
suojaukseen 

on perehtynyt ohjeistet-
tuna käyttämiensä puh-
distusaineiden käyttötur-
vatiedotteisiin. 

on perehtynyt käyttämiensä puh-
distusaineiden käyttöturvalli-
suustiedotteisiin. 

tuntee käyttämiensä puh-
distusaineiden käyttöturval-
lisuustiedotteet. 

4.  Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

toimii tutuissa tilanteissa 
asiakkaiden kanssa ja 
tarvitsee uusissa tilan-
teissa ohjeistusta 

toimii muuttuvissa asiakaspalve-
lutilanteissa oma-aloitteisesti ja 
oppii niistä 

toimii muuttuvissa asiakas-
palvelutilanteissa oma-
aloitteisesti ja itsenäisesti, 
oppii niistä ja löytää asia-
kastilanteeseen parhaiten 
sopivan toimintatavan ja 
ratkaisun 

suhtautuu alaan ja työ-
hön myönteisesti 

suhtautuu alaan myönteisesti ja 
on kiinnostunut työstään 

suhtautuu alaan myöntei-
sesti, on kiinnostunut työs-
tään, hakee alan tietoa eri 
tietolähteistä ja on valmis 
oppimaan muilta 
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hakee apua ongelmati-
lanteissa 

perustelee ongelmatilanteissa 
tekemänsä ratkaisut  

perustelee ongelmatilan-
teissa tekemänsä ratkaisut 
ja toimintansa ammatillisilla 
tiedoilla 

 
Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

toimii asiallisesti ja sel-
viytyy asiakastilanteista 
sekä omista työtehtävistä 
työyhteisössä  

toimii asiakkaan toiminnan huo-
mioon ottaen huolellisesti 
omissa työtehtävissä työyhtei-
sössä 

toimii asiakkaan toiminnan 
huomioon ottaen huolelli-
sesti ja joustavasti asiakas-
tilanteissa sekä omissa työ-
tehtävissä työyhteisössä 

tekee yhteistyötä tavalli-
sissa tilanteissa työyhtei-
sössä 

tekee yhteistyötä työyhteisös-
sään erilaisissa tilanteissa 

tekee mielellään ja moni-
puolisesti yhteistyötä työyh-
teisössä, asiakkaiden ja si-
dosryhmien kanssa 

toimii erilaisissa vuoro-
vaikutustilanteissa 

toimii tilanteen edellyttämällä ta-
valla erilaisissa vuorovaikutusti-
lanteissa 

toimii tilanteen edellyttä-
mällä tavalla erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa ja 
tuo rakentavasti esille eri-
laisia näkökantoja 

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjeistusta 

tekee vastuullaan olevat työt 
huolellisesti 

toimii vastuullisesti työs-
sään ja tukee ja auttaa 
muita sekä ottaa työssään 
huomioon seuraavan työ-
vaiheen ja työntekijän 

 
Ammattietiikka 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa sovittuja työtä 
koskevia sääntöjä ja työ-
aikoja 

noudattaa sovittuja työtä koske-
via sääntöjä ja työaikoja sekä 
sopii pääsääntöisesti poikkea-
mista sovitun toimintatavan mu-
kaisesti 

noudattaa sovittuja työtä 
koskevia sääntöjä ja työ-
aikoja sekä sopii poikkea-
mista sovitun toimintatavan 
mukaisesti 

toimii hyvien käyttäyty-
mistapojen mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymistapo-
jen mukaisesti, ystävällisesti ja 
ammatillisesti 

toimii hyvien käyttäytymis-
tapojen mukaisesti, ystäväl-
lisesti ja muuttuvissakin ti-
lanteissa ammatillisesti 

käyttää ammattisanastoa käyttää pääsääntöisesti ammat-
tisanastoa 

käyttää työssään ammatti-
sanastoa asiantuntevasti 

toimii kestävän toiminta-
tavan mukaisesti 

toimii kestävän toimintatavan 
mukaisesti 

toimii omatoimisesti kestä-
vän toimintatavan mukai-
sesti 

 
Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

tuntee hätäensiaputilan-
teiden toimintaohjeet  

tuntee hätäensiaputilanteiden 
toimintaohjeet  

tuntee hätäensiaputilantei-
den toimintaohjeet  

tuntee paloturvallisuutta 
koskevat toimintaohjeet  

tuntee paloturvallisuutta koske-
vat toimintaohjeet  

tuntee paloturvallisuutta 
koskevat toimintaohjeet  

toimii työssään turvalli-
sesti 

vastaa omalta osaltaan henkilö-
kohtaisesta työturvallisuudesta 
ja asiakasturvallisuudesta ja 
pyytää tarvittaessa apua 

vastaa omalta osaltaan työ-
suojeluvelvoitteen toteutu-
misesta ja asiakasturvalli-
suudesta 

ylläpitää toiminta- ja työ-
kykyä työssään. 

ylläpitää toiminta- ja työkykyä 
työssään. 

ylläpitää oma-aloitteisesti 
toiminta- ja työkykyä työs-
sään. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen sekä arviointiin. 
Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta opintojen ohjausta. Opiskelijalle tiedotetaan jatko-opintomah-
dollisuuksista sekä kansainvälistymisen mahdollisuuksista. 
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2.3.2 TOIMITILAPALVELUT 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 suunnittelee työtään palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakaskohteen toiminnan mukaan   

 valmistautuu työtehtäviinsä ja suunnittelee oman työaikataulunsa  

 tekee ylläpitosiivousta erilaisissa asiakaskohteissa 

 valitsee tarkoituksenmukaiset siivousmenetelmät, -koneet, -välineet ja -aineet  

 puhdistaa ja hoitaa asiakaskohteessa olevia pintamateriaaleja 

 tekee muita asiakaskohteessa tarvittavia palvelutehtäviä ylläpitosiivouksen kanssa lomitettuna 

 toteuttaa palvelua sovitun toimintatavan mukaisesti ja toimii erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa  

 huolehtii ylläpitosiivouksen yhteydessä tilojen viihtyisyydestä sovitulla tavalla  

 tarkkailee toimitilojen kuntoa ja tekee asianmukaiset ilmoitukset sovitulla tavalla 

 huolehtii työ- ja asiakasturvallisuudesta ja noudattaa jätehuolto-ohjeita 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 
 

 Ylläpitosiivouksen suunnittelu 

 Ylläpitosiivouksen muiden palvelutehtävien toteuttaminen 

 Toimitilojen kunnan tarkkailu ja tilojen viihtyisyydestä huolehtiminen 

 Ylläpitosiivouksen päättäminen 

 Oman toiminnan arviointi 

 Siivouspalvelun sopimusten, työohjeiden ja laadunhallinnan välineiden käyttö 

 Ylläpitosiivous – ja hoitomenetelmien käyttö 

 Siivousaineiden, - välineiden ja – koneiden käyttö 

 Työn perustana oleva tiedon hallinta 

 Asiakkaan toiminnan ja työn tavoitteen tunteminen 

 Lian laadun tunnistaminen ja pintamateriaalien tunteminen 

 Siivouksen osatekijöiden tunteminen 

 Alan yritystoiminnan ja yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys turvallisuus ja toimintakyky 
  
Opintojaksot: 

Toimitilapalvelujen tuottaminen 5 osp 
Toimitilapalvelut asiakaskohteissa 10 osp TOP 
 

OPINTOJAKSOT 

Toimitilapalvelujen tuottaminen 5 osp Toimitilapalvelut asiakaskohteissa 10 osp TO 

 
Keskeiset sisällöt: 

  

 Ylläpitosiivouksen suunnittelu 

 Ylläpitosiivouksen muiden palvelutehtävien toteutta-
minen 

 Toimitilojen kunnon tarkkailu ja tilojen viihtyisyy-
destä huolehtiminen 

 Ylläpitosiivouksen päättäminen 

 Oman toiminnan arviointi 

 Siivouspalvelun sopimusten, työohjeiden ja laadun-
hallinnan välineiden käyttö 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Keskeisten sisältöjen harjaantuminen asiakas-
kohteissa. 
  

 Oppimisympäristöt:  
 Työssäoppimispaikat 

  
Toteuttamistavat: 

 Käytännöntyö 

 Tiimityöskentely 

 Alan kirjallisuus 
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 Ylläpitosiivous – ja hoitomenetelmien käyttö 

 Siivousaineiden, - välineiden ja – koneiden käyttö 

 Työn perustana oleva tiedon hallinta 

 Asiakkaan toiminnan ja työn tavoitteen tunteminen 

 Lian laadun tunnistaminen ja pintamateriaalien tun-
teminen 

 Siivouksen osatekijöiden tunteminen 

 Alan yritystoiminnan ja yrittäjänä toimimisen mah-
dollisuuksien arviointi 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys turvallisuus ja toimintakyky 
  
Oppimisympäristöt:  

 Oppilaitos 

 Verkko-opetus 

 Työssäoppimispaikat 

  
Toteuttamistavat:  
Teoriaopetus, alan kirjallisuus, käytännöntyö, tiimityöskentely 
 

 
 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyysopintoja. 
 

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: Oppimista arvioidaan oppimistehtävien, harjoitustöiden ja 
opiskelijan itsearvioinnin perusteella. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla 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 tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ylläpitosiivous- ja muissa palvelutehtävissä asiakas-
kohteessa. Sopivia työympäristöjä ovat esimerkiksi toimistot, koulut, päiväkodit, hotellit, sairaalat, terveyskeskukset, van-
hainkodit, kodinomaiset laitokset, elintarviketilat, uimahallit ja erilaiset tuotantolaitokset. Työtä tehdään siinä laajuudessa, 
että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 

  



48 

 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 

 

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon Puhdistuspalvelujen koulutusohjelman Toimitilapalvelut 15 osp tutkinnon 

osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ylläpitosiivous- ja muissa palvelutehtävissä asiakas-
kohteessa. Sopivia työympäristöjä ovat esimerkiksi toimistot, koulut, päiväkodit, hotellit, sairaalat, terveyskeskukset, van-
hainkodit, kodinomaiset laitokset, elintarviketilat, uimahallit ja erilaiset tuotantolaitokset. Työtä tehdään siinä laajuudessa, 
että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Toimitilapalvelut asiakaskohteessa 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla/oppilaitoksella. 
 

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 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 

 
Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulu-
tuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 
 

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

1. Työprosessin hallinta  

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ylläpitosiivouksen 
suunnittelu 

pukeutuu tilanteeseen sopi-
valla tavalla ja käyttää ohjei-
den mukaisia suojaimia 

pukeutuu tilanteeseen sopivalla 
tavalla ja käyttää ohjeiden mu-
kaisia suojaimia 

pukeutuu tilanteeseen so-
pivalla tavalla ja käyttää 
ohjeiden mukaisia suo-
jaimia 

tekee toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman ja noudat-
taa ohjeistettuna palveluku-
vausta tai työohjetta sekä 
työturvallisuutta 

tekee toteuttamiskelpoisen työ-
suunnitelman ottaen huomioon 
asiakkaan tarpeen ja noudattaen 
palvelukuvausta tai työohjetta 
sekä työturvallisuutta 

tekee itsenäisesti toteutta-
miskelpoisen työsuunnitel-
man ottaen huomioon asi-
akkaan tarpeen ja noudat-
taen palvelukuvausta tai 
työohjetta sekä työturvalli-
suutta 

valitsee ylläpitosiivous- ja 
hoitomenetelmät, siivousai-
neet, -välineet ja -koneet  

valitsee tarkoituksenmukaiset yl-
läpitosiivous- ja hoitomenetel-
mät, siivousaineet, -välineet ja -
koneet  

valitsee itsenäisesti tarkoi-
tuksenmukaiset ylläpitosii-
vous- ja hoitomenetelmät 
sekä siivousaineet, -väli-
neet ja - koneet välittäen 
ammattimaisen kuvan työs-
tään 

varustaa siivousvaunuun oh-
jeen mukaan siivousaineet, -
välineet ja koneet työvuoro-
aan varten 

varustaa siivousvaunuun sii-
vousaineet, -välineet ja koneet 
työvuoroaan varten 

varustaa siivousvaunuun it-
senäisesti ja asianmukai-
sesti siivousaineet, -väli-
neet ja koneet työvuoroaan 
varten  

Ylläpitosiivouksen ja 
muiden palvelutehtä-
vien toteutus 

toimii tavanomaisissa palve-
lutilanteissa asiallisesti 

toimii asiakaslähtöisesti ja ystä-
vällisesti erilaisissa palvelutilan-
teissa 

toimii asiakaslähtöisesti ja 
ystävällisesti erilaisissa 
palvelutilanteissa edistäen 
asiakassuhteita omalla toi-
minnallaan  

työskentelee ylläpitosiivouk-
sessa valmiin työsuunnitel-
man mukaan 

tekee ylläpitosiivouksen noudat-
taen tarkoituksenmukaista työ-
järjestystä ja ottaen huomioon 
asiakkaan toiminnan  

tekee ylläpitosiivouksen it-
senäisesti ja tavoitteen mu-
kaisessa työjärjestyksessä 
ottaen huomioon asiak-
kaan toiminnan ja muut-
taen työskentelyään tarvit-
taessa 

tekee tarvittavia muita palve-
lutehtäviä 

tekee tarvittavia muita palvelu-
tehtäviä muun työn lomassa 

tekee tarvittavia muita pal-
velutehtäviä sujuvasti 
muun työn lomassa ja osaa 
ennakoida tulevaa 

saavuttaa halutun lopputu-
loksen  

työskentelee kohtuullisessa 
ajassa saavuttaen halutun lop-
putuloksen 

tekee työnsä itsenäisesti 
kohtuullisessa ajassa, tu-
loksellisesti ja kustannus-
tietoisesti ja saavuttaa ha-
lutun lopputuloksen 

tarkistaa työnsä lopputulok-
sen 

tarkistaa ja arvioi työnsä loppu-
tuloksen 

tarkistaa ja arvioi työnsä 
lopputuloksen ja tekee tar-
vittavat korjaukset 

Toimitilojen kunnon 
tarkkailu ja tilojen viih-
tyisyydestä huolehtimi-
nen 

tarkkailee ohjeistettuna toimi-
tilojen kuntoa ja tekee asian-
mukaiset ilmoitukset 

tarkkailee toimitilojen kuntoa ja 
tekee asianmukaiset ilmoitukset 
sovitulla tavalla 

tarkkailee itsenäisesti ja 
aktiivisesti toimitilojen kun-
toa ja tekee asianmukaiset 
ilmoitukset sovitulla tavalla 
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huolehtii omalta osaltaan so-
vitulla tavalla tilojen viihtyi-
syydestä 

huolehtii omalta osaltaan tilojen 
viihtyisyydestä ja tekee tarvitta-
via järjestelytehtäviä 

huolehtii omalta osaltaan ti-
lojen viihtyisyydestä, tekee 
tarvittavat järjestelytehtävät 
ja saavuttaa halutun loppu-
tuloksen  

toimii toimitilojen turvallisuus-
ohjeiden mukaisesti  

toimii toimitilojen turvallisuusoh-
jeiden mukaisesti ja vastaa 
omalta osaltaan hälytysjärjestel-
mien käytöstä 

toimii itsenäisesti toimitilo-
jen turvallisuusohjeiden 
mukaisesti ja vastaa 
omalta osaltaan hälytysjär-
jestelmien käytöstä 

Ylläpitosiivouksen lop-
putyöt 

puhdistaa, huoltaa ja järjes-
tää paikoilleen käyttämänsä 
siivousvälineet ja -koneet 
sekä ilmoittaa vioista 

puhdistaa, huoltaa ja järjestää 
paikoilleen käyttämänsä siivous-
välineet ja -koneet ja huolehtii 
huoltotilan siisteydestä ja tarvik-
keiden täydennyksestä sekä il-
moittaa vioista 

puhdistaa, huoltaa ja jär-
jestää paikoilleen käyttä-
mänsä siivousvälineet ja -
koneet itsenäisesti ja huo-
lehtii huoltotilan siistey-
destä ja tarvikkeiden täy-
dennyksestä vastuullisesti 
sekä ilmoittaa vioista   

huoltaa siivoustekstiilit oh-
jeen mukaan  

huoltaa siivoustekstiilit sovitulla 
tavalla huolellisesti 

huoltaa siivoustekstiilit so-
vitulla tavalla huolellisesti 
ja huolehtii pesukierrosta 
omalta osaltaan  

käsittelee jätteet jätehuolto-
ohjeiden mukaan 

käsittelee jätteet jätehuolto-oh-
jeiden mukaan 

käsittelee jätteet jätehuolto-
ohjeiden mukaan 

tekee tarvittavia lopputöitä  tekee vastuullisesti tarvittavat 
lopputyöt 

tekee vastuullisesti tarvitta-
vat lopputyöt ja huolehtii 
omalta osaltaan palveluko-
konaisuuden onnistumi-
sesta 

Oman toiminnan arvi-
ointi 

arvioi omaa toimintaansa ja 
työn onnistumista 

arvioi omaa toimintaansa, työn 
onnistumista ja mahdollisuuksia 
toimia yrittäjänä sekä tunnistaa 
kehittämistarpeita  

arvioi omaa toimintaansa, 
työn onnistumista ja mah-
dollisuuksia toimia yrittä-
jänä sekä tunnistaa kehittä-
mistarpeita ja asettaa ke-
hittämistavoitteita 

selvittää ohjeistettuna työyh-
teisönsä palvelujen vahvuuk-
sia ja kehittämismahdolli-
suuksia. 

selvittää yhteistyössä työyhtei-
sönsä palvelujen vahvuuksia ja 
kehittämismahdollisuuksia.  

selvittää omatoimisesti työ-
yhteisössään palvelujen 
vahvuuksia ja kehittämis-
mahdollisuuksia sekä alan 
liiketoimintaa.  

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materiaa-
lin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Siivouspalvelun sopi-
musten, työohjeiden ja 
laadunhallinnan välinei-
den käyttö 

toimii palvelukuvauksen ja 
työohjeiden mukaisesti 

toimii palvelukuvauksen ja työ-
ohjeiden mukaisesti  

toimii siivouspalvelun sopi-
muksen, palvelukuvauksen 
ja työohjeiden mukaisesti 
soveltaen niitä asiakkaan 
muuttuviin tarpeisiin  

suhtautuu asiallisesti annet-
tuun palautteeseen  

ottaa vastaan palautetta ja 
muuttaa tarvittaessa toimin-
taansa ja työskentelyään 

pyytää ja käyttää saa-
maansa palautetta työnsä 
ja palvelun kehittämiseen 
ja saavuttaa sovitun laadun 

hyödyntää työssään yrityk-
sen tai organisaation toimin-
tatavan mukaisesti tietotek-
niikkaa 

hyödyntää työssään yrityksen tai 
organisaation toimintatavan mu-
kaisesti tietotekniikkaa 

hyödyntää monipuolisesti 
ja aktiivisesti työssään yri-
tyksen tai organisaation toi-
mintatavan mukaisesti tie-
totekniikkaa 

Ylläpitosiivous- ja hoito-
menetelmien käyttö 

tekee ylläpitosiivousta tarkoi-
tuksenmukaisilla siivousme-
netelmillä 

tekee ylläpitosiivousta tarkoituk-
senmukaisilla siivousmenetel-
millä ottaen huomioon lian laa-
dun, pintamateriaalin ja työnsä 
tavoitteen 

tekee ylläpitosiivousta itse-
näisesti työhön parhaiten 
soveltuvilla siivousmenetel-
millä ottaen huomioon lian 
laadun, pintamateriaalin, 
työnsä tavoitteen ja talou-
dellisuuden 
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tekee pintojen hoitoa tarkoi-
tuksenmukaisilla menetel-
millä  

tekee pintojen hoitoa tarkoituk-
senmukaisilla menetelmillä ot-
taen huomioon pintamateriaalin 
hoito-ohjeen ja työnsä tavoitteen 

tekee pintojen hoitoa itse-
näisesti työhön parhaiten 
soveltuvilla menetelmillä 
ottaen huomioon pintama-
teriaalin ja työnsä tavoit-
teen 

  keventää työtään tarkoituk-
senmukaisilla siivousmene-
telmä-, aine-, väline- ja -ko-
nevalinnoilla  

Siivousaineiden, -väli-
neiden ja -koneiden 
käyttö  

käyttää ylläpitosiivouksessa 
puhdistus- ja hoitoaineita tar-
koituksenmukaisesti 

käyttää ylläpitosiivouksessa 
puhdistus- ja hoitoaineita turval-
lisesti ja tarkoituksenmukaisesti 
ottaen huomioon taloudellisuu-
den  

käyttää ylläpitosiivouk-
sessa puhdistus- ja hoitoai-
neita turvallisesti ja tarkoi-
tuksenmukaisesti ottaen 
huomioon taloudellisuuden 
ja kestävän toimintatavan 

käyttää siivousvälineitä tar-
koituksenmukaisesti 

käyttää siivousvälineitä moni-
puolisesti ja ergonomisesti  

käyttää siivousvälineitä tar-
koituksenmukaisesti, moni-
puolisesti ja ergonomisesti 
ja mahdollistaen parhaan 
työtuloksen 

käyttää siivouskoneita (pö-
lynimuri, lattianhoitokoneet ja 
yhdistelmäkone) työturvalli-
sesti. 

käyttää siivouskoneita monipuo-
lisesti, työturvallisesti ja ergono-
misesti. 

käyttää siivouskoneita toi-
mintaperiaatteen mukaan, 
monipuolisesti, työturvalli-
sesti, ergonomisesti ja ta-
loudellisesti ja mahdollis-
taen parhaan työtuloksen.  

3. Työn perustana ole-
van tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Asiakkaan toiminnan ja 
työn tavoitteen tuntemi-
nen  

tietää asiakaskohteen toimin-
nan tavoitteen niin, että saa-
vuttaa siivouspalvelun tavoit-
teen 

tietää asiakaskohteen toiminnan 
ja siivouksen tavoitteet niin, että 
tuottaa sovittua siivouspalvelun 
laatua 

tietää asiakaskohteen toi-
minnan ja siivouksen ta-
voitteet niin, että tuottaa 
sovitun laadun ja saavuttaa 
asiakkaan tyytyväisyyden  

selvittää työpaikkansa toi-
minta-ajatuksen, liikeidean ja 
keskeisiä palveluita 

toimii työyhteisössä joustavasti 
ottaen huomioon työpaikkansa 
toiminta-ajatuksen, liikeidean ja 
keskeiset palvelut 

toimii joustavasti ja yhteis-
työssä asiakkaan ja työyh-
teisön kanssa ottaen huo-
mioon työpaikkansa toi-
minta-ajatuksen, liikeidean 
ja keskeiset palvelut 

Lian laadun tunnistami-
nen ja pintamateriaalin 
tunteminen 

tunnistaa lian laadun ja on 
tietoinen pintamateriaaleista 
niin, että käyttää tarkoituk-
senmukaisia puhdistusmene-
telmiä 

tunnistaa lian laadun ja on pe-
rehtynyt kohteen pintamateriaa-
leihin niin, että valitsee ja käyt-
tää tarkoituksenmukaisia puh-
distus- ja hoitomenetelmiä  

tunnistaa lian laadun ja on 
perehtynyt kohteen pinta-
materiaaleihin niin, että va-
litsee ja käyttää tarkoituk-
senmukaisia puhdistus- ja 
hoitomenetelmiä ja edistää 
toiminnallaan pintamateri-
aalin säilymistä 

Siivouksen osatekijöi-
den tunteminen  

valitsee tarkoituksenmukai-
set siivousmenetelmät 

tietää siivouksen osatekijät niin, 
että valitsee tarkoituksenmukai-
set siivousmenetelmät 

tietää siivouksen osatekijät 
niin, että valitsee itsenäi-
sesti tarkoituksenmukaiset 
siivousmenetelmät 

valitsee tarkoituksenmukai-
sen puhdistus- ja hoitoai-
neen 

tietää puhdistus- ja hoitoainei-
den pH:n ja keskeisimpien teho-
aineiden merkityksen niin, että 
valitsee tarkoituksenmukaisen 
aineen ylläpitosiivoukseen   

tietää puhdistus- ja hoitoai-
neiden pH:n ja tehoainei-
den merkityksen niin, että 
valitsee itsenäisesti tarkoi-
tuksenmukaisen aineen yl-
läpitosiivoukseen   

perehtyy käytössä olevien 
siivousaineiden käyttöturval-
lisuustiedotteisiin 

on perehtynyt käyttämiensä sii-
vousaineiden käyttöturvallisuus-
tiedotteisiin 

tuntee käyttämiensä sii-
vousaineiden käyttöturvalli-
suustiedotteet ja hyödyntää 
niiden ohjeita työssään 

Alan yritystoiminnan ja 
yrittäjänä toimimisen 

 hakee tietoa yleisistä yrittäjänä 
toimimisen edellytyksistä  

hakee tietoa yleisistä yrittä-
jänä toimimisen edellytyk-
sistä  
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mahdollisuuksien arvi-
ointi 

selvittää ammattialansa tyy-
pillisiä yhteistyökumppaneita. 

selvittää oman ammattialansa 
yleisen yritystoiminnan raken-
teen sekä ammattialansa tyypilli-
siä yhteistyökumppaneita 

selvittää oman ammat-
tialansa yleisen yritystoi-
minnan rakenteen ja tule-
vaisuuden näkymiä sekä 
ammattialansa tyypillisiä 
yhteistyökumppaneita 

  hakee yhteistyössä tietoa palve-
luiden kehittämistä ja tuotteista-
mista varten asiakkaiden tarpei-
den, kilpailun ja oman osaami-
sen perusteella. 

hakee itsenäisesti tietoa 
palveluiden kehittämistä ja 
tuotteistamista varten asi-
akkaiden tarpeiden, kilpai-
lun, toimintaympäristön 
muutoksen ja oman osaa-
misen perusteella. 

4.  Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

toimii tutuissa tilanteissa asi-
akkaiden kanssa ja tarvitsee 
uusissa tilanteissa ohjeis-
tusta 

toimii muuttuvissa asiakaspalve-
lutilanteissa oma-aloitteisesti ja 
oppii niistä 

toimii muuttuvissa asiakas-
palvelutilanteissa oma-
aloitteisesti ja itsenäisesti, 
oppii niistä ja löytää asia-
kastilanteeseen parhaiten 
sopivan toimintatavan ja 
ratkaisun 

suhtautuu alaan ja työhön 
myönteisesti  

suhtautuu alaan myönteisesti ja 
on kiinnostunut työstään 

suhtautuu alaan myöntei-
sesti, on kiinnostunut työs-
tään, hakee alan tietoa eri 
tietolähteistä ja on valmis 
oppimaan muilta 

hakee apua ongelmatilan-
teissa 

perustelee ongelmatilanteissa 
tekemänsä ratkaisut  

perustelee ongelmatilan-
teissa tekemänsä ratkaisut 
ja toimintansa ammatillisilla 
tiedoilla 

Vuorovaikutus ja yhteis-
työ 

toimii asiallisesti ja selviytyy 
asiakastilanteista sekä 
omista työtehtävistä työyhtei-
sössä  

toimii asiakkaan toiminnan huo-
mioon ottaen huolellisesti 
omissa työtehtävissä työyhtei-
sössä 

toimii asiakkaan toiminnan 
huomioon ottaen huolelli-
sesti ja joustavasti asiakas-
tilanteissa sekä omissa 
työtehtävissä työyhteisössä 

tekee yhteistyötä tavallisissa 
tilanteissa työyhteisössä 

tekee yhteistyötä työyhteisös-
sään erilaisissa tilanteissa 

tekee mielellään ja moni-
puolisesti yhteistyötä työ-
yhteisössä, asiakkaiden ja 
sidosryhmien kanssa 

toimii erilaisissa vuorovaiku-
tustilanteissa 

toimii tilanteen edellyttämällä ta-
valla erilaisissa vuorovaikutusti-
lanteissa 

toimii tilanteen edellyttä-
mällä tavalla erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa ja 
tuo rakentavasti esille eri-
laisia näkökantoja 

tekee vastuullaan olevat teh-
tävät, mutta tarvitsee ajoittain 
ohjeistusta 

tekee vastuullaan olevat työt 
huolellisesti 

toimii vastuullisesti työs-
sään ja tukee ja auttaa 
muita sekä ottaa työssään 
huomioon seuraavan työ-
vaiheen ja työntekijän 

Ammattietiikka noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa sovittuja työtä kos-
kevia sääntöjä ja työaikoja 

noudattaa sovittuja työtä koske-
via sääntöjä ja työaikoja sekä 
sopii pääsääntöisesti poikkea-
mista sovitun toimintatavan mu-
kaisesti 

noudattaa sovittuja työtä 
koskevia sääntöjä ja työ-
aikoja sekä sopii poikkea-
mista sovitun toimintatavan 
mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymistapo-
jen mukaisesti, ystävällisesti ja 
ammatillisesti 

toimii hyvien käyttäytymis-
tapojen mukaisesti, ystä-
vällisesti ja muuttuvissakin 
tilanteissa ammatillisesti 

käyttää ammattisanastoa käyttää pääsääntöisesti ammat-
tisanastoa 

käyttää työssään ammatti-
sanastoa asiantuntevasti 
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toimii kestävän toimintatavan 
mukaisesti 

toimii kestävän toimintatavan 
mukaisesti 

toimii omatoimisesti kestä-
vän toimintatavan mukai-
sesti 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

tuntee hätäensiaputilantei-
den toimintaohjeet  

tuntee hätäensiaputilanteiden 
toimintaohjeet  

tuntee hätäensiaputilantei-
den toimintaohjeet  

tuntee paloturvallisuutta kos-
kevat toimintaohjeet  

tuntee paloturvallisuutta koske-
vat toimintaohjeet  

tuntee paloturvallisuutta 
koskevat toimintaohjeet  

toimii työssään turvallisesti vastaa omalta osaltaan henkilö-
kohtaisesta työturvallisuudesta 
ja asiakasturvallisuudesta ja 
pyytää tarvittaessa apua 

vastaa omalta osaltaan 
työsuojeluvelvoitteen toteu-
tumisesta ja asiakasturval-
lisuudesta 

ylläpitää toiminta- ja työkykyä 
työssään. 

ylläpitää toiminta- ja työkykyä 
työssään. 

ylläpitää oma-aloitteisesti 
toiminta- ja työkykyä työs-
sään. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen sekä arviointiin. 
Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta opintojen ohjausta. Opiskelijalle tiedotetaan jatko-opintomahdolli-
suuksista sekä kansainvälistymisen mahdollisuuksista. 
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2.4 VALINNAISET TUTKINNON OSAT 

 Ammattitaitovaatimukset, sisällöt ja arviointi 
 

2.4.1 ASIOINTIPALVELUT JA ERITYISRYHMIEN AVUSTAMINEN 20 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 suunnittelee työtään palvelusopimuksen ja sekä asiakkaan toiveen ja tarpeiden mukaan 

 neuvoo ja avustaa asiakasta kodin ulkopuolella asioinnissa ja palvelujen käyttämisessä 

 avustaa toimintakyvyltään rajoittunutta asiakasta päivittäisissä toiminnoissa 

 noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta 

 arvioi omaa toimintaansa. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Oman toiminnan suunnittelu 

 Asiakkaan avustaminen asioinnissa 

 Asiakkaan avustaminen päivittäisissä toiminnoissa 

 Toiminnan loppuunsaattaminen ja oman työn arviointi 

 Työympäristön sääntöjen hallinta 

 Avustamismenetelmien hallinta 

 Avustamisen apuvälineiden hallinta 

 Ihmisen toimintakykyä rajoittavien tekijöiden tunteminen 

 Kuluttajansuoja- ja viranomaisyhteystietojen tiedonhaku 

 Toiminta-alueen tunteminen 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

Asiointipalvelut erilaisissa asiakaskohteissa 5 osp 
Toimintakyvyltään rajoittuneen asiakkaan avustaminen 5 osp 
Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen asiakaskohteissa 10 osp, TO 
 

OPINTOJAKSOT 

Asiointipalvelut erilaisissa asiakaskohteissa 5 osp 
Toimintakyvyltään rajoittuneen asiakkaan avustami-
nen 5 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Palvelusopimuksen sisällön tunteminen 

 Eri laitosten asiakirjoihin tutustuminen esim. Kela, va-
kuutusyhtiöt, pankit, sosiaalitoimi 

 Kuluttajanoikeuksien ja -velvollisuuksien tunteminen 

 Viranomaisyhteyksien tunteminen (sosiaali- ja terveys-
palvelujärjestelmä, verottaja) 

 Asiakaspalvelu, ystävällisellä ja erilaisuutta kunnioitta-
valla tavalla 

 Hyvien käyttäytymistapojen noudattaminen 

 Asiakkaan ohjaaminen erilaisiin asiantuntijapalveluihin 
 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Liikkumisessa avustaminen 

 Peseytymisessä avustaminen 

 Ruokailussa avustaminen 

 Hygienian hoidossa avustaminen 

 Apuvälineiden tunteminen ja huoltaminen 

 Ammattisanaston tunteminen 

 Työtehtävien vastuiden ja rajojen tietäminen 

 Muistisairaudet, liikuntavammat, aistivammat, mielen-
terveysongelmat, kehitysvammaisuus 

 Ensiaputaidot 
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Oppimisympäristöt: Luokkaopetus, opintokäynnit, vieraat 

luennoitsijat, verkkoympäristö. 
 
Toteuttamistavat: Yksilö-, pari ja ryhmätyöskentely tai yri-

tyskäynnit. 
 

 

 Aseptiikan noudattaminen ja tartuntavaaran tunnistami-
nen 

 Erilaisuuden hyväksyminen 

 Työturvallisuus 

 Oman työkyvyn ylläpitäminen 
 
Oppimisympäristöt: Luokkaopetus, opintokäynnit, 

verkko-opetus. 
 
Toteuttamistavat: Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely tai 

yrityskäynnit. 
 

Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen asia-
kaskohteissa 10 osp, TO 

 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Asiakkaan avustaminen asioinnissa kodin ulkopuolella 

 Toimintakyvyltään rajoittuneen asiakkaan avustaminen 

 Avustamistoiminnan loppuunsaattaminen 

 Asioiden kirjaaminen ja raportoiminen 

 Asiakasturvallisuus 

 Palautteen pyytäminen 

 Aseptiikan noudattaminen 

 Joustavuus 

 Työturvallisuus 

 Kestävän toimintatavan mukainen toiminta 

 Vaitiolovelvollisuuden noudattaminen 

 Ammattisanasto 

 Ongelmatilanteiden ratkaiseminen 
 
Oppimisympäristöt: Työssäoppimispaikka. 

 
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen. 

 

 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyysopintoja. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suoritta-
minen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan seuraavasti: 
Oppimista arvioidaan oppimistehtävien, harjoitustöiden ja opiskelijan itsearvioinnin perusteella. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla 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 mene-
telmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa avustamalla asiakasta asioinnissa ja erityisryhmään kuuluvaa asiakasta päivittäisissä 
toiminnoissa asiakaskodeissa (yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaisissa laitoksissa(hoivakodit, vanhainkodit, päivä-
kodit) ja asiointiympäristöissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammatti-
taitovaatimuksia. Ensiaputaidot todetaan haastattelemalla. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon Kotityöpalvelujen koulutusohjelman Asiointipalvelut ja erityisryhmien 
avustaminen 20 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa avustamalla asiakasta asioinnissa ja erityisryhmään kuuluvaa asiakasta päivittäi-
sissä toiminnoissa asiakaskodeissa (yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaisissa laitoksissa (hoivakodit, vanhainko-
dit, päiväkodit) ja asiointiympäristöissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaa-
van ammattitaitovaatimuksia. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Toimintakyvyltään rajoittuneen asiakkaan avustaminen ja asiointi päivittäisissä toiminnoissa. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla/oppilaitoksella. 
 

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 

 
Oman toiminnan suunnit-
telu 

asettaa tavoitteet avusta-
mistyölleen ja suunnittelee 
työnsä 

valmistautuu avustamiseen 
palvelusopimuksen mukaan 
ja neuvottelemalla asiak-
kaan kanssa 

valmistautuu avustamiseen 
palvelusopimuksen mukaan 
ja neuvottelemalla asiak-
kaan kanssa itsenäisesti 

tutustuu tarvittaviin asiakir-
joihin, valmistautumistoimiin 
ja esteettömään liikkumi-
seen asiointityön onnistu-
miseksi 

varmistaa asiointitehtävän 
onnistumisen selvittämällä 
etukäteen tarvittavat asiakir-
jat, valmistautumistoimet ja 
asiointikohteen esteettömän 
liikkumisen mahdollisuuden 

varmistaa itsenäisesti asi-
ointitehtävän onnistumisen 
selvittämällä etukäteen tar-
vittavat asiakirjat, valmistau-
tumistoimet ja asiointikoh-
teen esteettömän liikkumi-
sen mahdollisuuden 

 
Asiakkaan avustaminen 
asioinnissa 

avustaa asiakasta asioin-
nissa kodin ulkopuolella 

avustaa asiakasta asioin-
nissa kodin ulkopuolella 

avustaa itsenäisesti asia-
kasta asioinnissa kodin ul-
kopuolella 

huolehtii asiakkaan turvalli-
suudesta 

huolehtii asiakkaan turvalli-
suudesta 

huolehtii asiakkaan turvalli-
suudesta 

 
Asiakkaan avustaminen 
päivittäisissä toiminnoissa 

avustaa toimintakyvyltään 
rajoittunutta asiakasta päi-
vittäisissä toiminnoissa 

avustaa toimintakyvyltään 
rajoittunutta asiakasta päi-
vittäisissä toiminnoissa 

avustaa itsenäisesti toimin-
takyvyltään rajoittunutta 
asiakasta päivittäisissä toi-
minnoissa 

 
Toiminnan loppuunsaatta-
minen ja oman työn arvi-
ointi 

varmistaa asiakkaan hyvin-
voinnin avustamistilanteen 
jälkeen 

varmistaa asiakkaan hyvin-
voinnin avustamistilanteen 
jälkeen 

varmistaa itsenäisesti asiak-
kaan hyvinvoinnin avusta-
mistilanteen jälkeen 

arvioi omaa toimintaa työ-
tehtävänsä ja toiminta-alu-
eensa ammatillisten vastui-
den ja rajojen toteuttami-
sessa 

arvioi omaa toimintaa työ-
tehtävänsä ja toiminta-alu-
eensa ammatillisten vastui-
den ja rajojen toteuttami-
sessa 

arvioi itsenäisesti omaa toi-
mintaa työtehtävänsä ja toi-
minta-alueensa ammatillis-
ten vastuiden ja rajojen to-
teuttamisessa 

toimii yhteistyöhakuisesti ja 
ohjaa asiakasta tarvittaviin 
asiantuntijapalveluihin 

toimii yhteistyöhakuisesti ja 
ohjaa asiakasta tarvittaviin 
asiantuntijapalveluihin 

kirjaa, raportoi ja dokumen-
toi ohjeistettuna 

kirjaa, raportoi ja dokumen-
toi sovitusti 

kirjaa, raportoi ja dokumen-
toi sovitusti 

ottaa vastaan palautetta asi-
allisesti. 

ottaa vastaan palautetta ja 
muuttaa tarvittaessa toimin-
taansa ja työskentelyään. 

pyytää palautetta ja käyttää 
sitä työnsä kehittämiseen. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Työympäristön sääntöjen 
hallinta 

toimii työympäristön toimin-
taohjeiden mukaisesti 

toimii työympäristön toimin-
taohjeiden mukaisesti 

tuntee työympäristön toimin-
taohjeen ja työskentelee 
sen mukaan itsenäisesti 

soveltaa toimintaohjeita asi-
akkaan muuttuviin tarpeisiin 

 
Avustamismenetelmien 
hallinta 

hallitsee avustamisen päivit-
täisissä toiminnoissa ja liik-
kumisessa ja avustaa asia-
kasta 

hallitsee avustamisen päivit-
täisissä toiminnoissa ja liik-
kumisessa ja avustaa asia-
kasta toimintaohjeiden mu-
kaisesti 

hallitsee avustamisen päivit-
täisissä toiminnoissa ja liik-
kumisessa ja avustaa asia-
kasta itsenäisesti tilanteen 
vaatimalla tavalla 

 
Avustamisen apuvälinei-
den käyttö 

käyttää liikkumisessa, kom-
munikoinnissa ja päivittäi-
sissä toiminnoissa tarvitta-
via apuvälineitä. 

käyttää ja ylläpitohuoltaa 
liikkumisessa, kommuni-
koinnissa ja päivittäisissä 

käyttää ja ylläpitohuoltaa it-
senäisesti liikkumisessa, 
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toiminnoissa tarvittavia apu-
välineitä. 

kommunikoinnissa ja päivit-
täisissä toiminnoissa tarvit-
tavia apuvälineitä. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Ihmisen toimintakykyä ra-
joittavien tekijöiden tunte-
minen 

tietää muistisairauden, lii-
kuntavamman ja aistivam-
mojen vaikutukset ihmisen 
fyysiseen, psyykkiseen ja 
sosiaaliseen toimintakykyyn 
ja avustaa asiakasta 

tietää muistisairauden, lii-
kuntavamman ja aistivam-
mojen vaikutukset ihmisen 
fyysiseen, psyykkiseen ja 
sosiaaliseen toimintakykyyn 
ja avustaa asiakasta tar-
peen mukaan 

tietää muistisairauden, lii-
kuntavamman ja aistivam-
mojen vaikutukset ihmisen 
fyysiseen, psyykkiseen ja 
sosiaaliseen toimintakykyyn 
ja avustaa itsenäisesti asia-
kasta tarpeen mukaan 

 
Kuluttajansuoja- ja viran-
omaisyhteystietojen tie-
donhaku 

tietää kuluttajan oikeudet ja 
velvollisuudet sekä sen, 
mistä saa tietoa ja apua ku-
luttaja-asioissa 

neuvoo asiakasta kuluttajan 
oikeuksiin ja velvollisuuksiin 
liittyvissä asioissa 

neuvoo itsenäisesti asia-
kasta kuluttajan oikeuksiin 
ja velvollisuuksiin liittyvissä 
asioissa 

tietää yksityishenkilön viran-
omaisyhteydet (sosiaali- ja 
terveyspalvelujärjestelmä, 
verottaja) ja neuvoo asia-
kasta asioinnissa ja tarvitta-
essa asiantuntijapalveluissa 

tietää yksityishenkilön viran-
omaisyhteydet ja neuvoo 
asiakasta asioinnissa ja asi-
antuntijapalveluissa itsenäi-
sesti 

Toiminta-alueen tuntemi-
nen 

tietää oman työtehtävänsä 
ja toiminta-alueensa amma-
tilliset vastuut ja rajat. 

tietää oman työtehtävänsä 
ja toiminta-alueensa amma-
tilliset vastuut ja rajat. 

tietää oman työtehtävänsä 
ja toiminta-alueensa amma-
tilliset vastuut ja rajat. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

toimii tutuissa tilanteissa 
asiakkaiden kanssa ja tarvit-
see uusissa tilanteissa oh-
jeistusta 

toimii muuttuvissa asiakas-
palvelutilanteissa oma-aloit-
teisesti ja oppii niistä 

toimii muuttuvissa asiakas-
palvelutilanteissa oma-aloit-
teisesti ja itsenäisesti, oppii 
niistä ja löytää asiakastilan-
teeseen parhaiten sopivan 
toimintatavan ja ratkaisun 

suhtautuu työhönsä myön-
teisesti 

suhtautuu työhön myöntei-
sesti ja on kiinnostunut työs-
tään 

suhtautuu työhön myöntei-
sesti, on kiinnostunut työs-
tään, hakee tietoa eri tieto-
lähteistä ja on valmis oppi-
maan muilta 

hakee apua ongelmatilan-
teissa 

perustelee ongelmatilan-
teissa tekemänsä ratkaisut 

perustelee ongelmatilan-
teissa tekemänsä ratkaisut 
ja toimintansa ammatillisilla 
tiedoilla 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii asiallisesti ja selviytyy 
asiakastilanteista sekä 
omista työtehtävistä työyh-
teisössä 

toimii asiakkaan toiminnan 
huomioon ottaen huolelli-
sesti omissa työtehtävissä 
työyhteisössä 

toimii asiakkaan toiminnan 
huomioon ottaen huolelli-
sesti ja joustavasti asiakasti-
lanteissa sekä omissa työ-
tehtävissä työyhteisössä 

tekee yhteistyötä tavallisissa 
tilanteissa työyhteisössä 

tekee yhteistyötä työyhtei-
sössään erilaisissa tilan-
teissa ja ohjaa asiakkaan 
tarvittaviin asiantuntijapalve-
luihin 

tekee mielellään ja moni-
puolisesti yhteistyötä työyh-
teisössä, asiakkaiden ja si-
dosryhmien kanssa ja ohjaa 
asiakkaan tarvittaviin asian-
tuntijapalveluihin 

toimii erilaisissa vuorovaiku-
tustilanteissa 

toimii tilanteen edellyttä-
mällä tavalla erilaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa 

toimii tilanteen edellyttä-
mällä tavalla erilaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa 

 
Ammattietiikka 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa sovittuja työaikoja noudattaa sovittuja työaikoja 
ja pääsääntöisesti sopii 
poikkeamista sovitun toimin-
tatavan mukaisesti 

noudattaa sovittuja työaikoja 
ja sopii poikkeamista sovi-
tun toimintatavan mukaisesti 
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toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti, ystävälli-
sesti, kunnioittaa erilaisuutta 
ja toimii ammatillisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti, ystävälli-
sesti, kunnioittaa erilaisuutta 
ja toimii muuttuvissakin ti-
lanteissa ammatillisesti 

käyttää ammattisanastoa käyttää pääsääntöisesti am-
mattisanastoa 

käyttää työssään ammatti-
sanastoa asiantuntevasti 

toimii kestävän toimintata-
van mukaisesti 

toimii kestävän toimintata-
van mukaisesti 

toimii omatoimisesti kestä-
vän toimintatavan mukai-
sesti 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

hallitsee tasoa EA1 vastaa-
vat ensiaputaidot 

hallitsee tasoa EA1 vastaa-
vat ensiaputaidot 

hallitsee tasoa EA1 vastaa-
vat ensiaputaidot 

toimii työssään turvallisesti vastaa omalta osaltaan hen-
kilökohtaisesta työturvalli-
suudesta ja asiakasturvalli-
suudesta ja pyytää tarvitta-
essa apua 

vastaa omalta osaltaan työ-
suojeluvelvoitteen toteutu-
misesta ja asiakasturvalli-
suudesta 

toimii työssään aseptiikkaa 
noudattaen ja suojautuu tu-
tuissa työtilanteissa siten, 
ettei aiheuta omalla toimin-
nallaan asiakkaalle tai itsel-
leen tartuntavaaraa 

toimii työssään aseptiikkaa 
noudattaen ja suojautuu työ-
tilanteissa siten, ettei ai-
heuta omalla toiminnallaan 
asiakkaalle tai itselleen tar-
tuntavaaraa 

toimii työssään aseptiikkaa 
noudattaen ja suojautuu työ-
tilanteissa siten, ettei ai-
heuta omalla toiminnallaan 
asiakkaalle tai itselleen tar-
tuntavaaraa sekä osaa arvi-
oida tartuntavaaran mahdol-
lisuuksia 

ylläpitää toiminta- ja työky-
kyä työssään. 

ylläpitää toiminta- ja työky-
kyä työssään. 

ylläpitää oma-aloitteisesti 
toiminta- ja työkykyä työs-
sään. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen sekä arviointiin. 
Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta opintojen ohjausta. Opiskelijalle tiedotetaan jatko-opintomahdolli-
suuksista sekä kansainvälistymisen mahdollisuuksista. 
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2.4.6 PERHEJUHLAPALVELUT 20 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 

 suunnittelee vierastarjoilun asiakkaan tilaamaan perhejuhlaan 

 valmistaa tilaisuuden luonteeseen sopivia tarjottavia  

 järjestelee tilan perhejuhlaa varten asiakkaan toiveen mukaan 

 neuvoo asiakasta tarvittaessa astioiden, kattaustekstiilien ja kalusteiden vuokraamisessa 

 noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta   

 noudattaa työssään hygienia- ja jätehuolto-ohjeita   

 noudattaa asiakkaan kanssa sovittua budjettia  

 arvioi omaa toimintaansa. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Asiakaspalvelu 

 Juhlien suunnittelu ja järjestäminen 

 Palvelusopimuksen tai tilausmääräyksen tunteminen 

 Ruoanvalmistusmenetelmien hallinta 

 Raaka-aineiden hallinta 

 Ruoanvalmistusvälineiden, laitteiden ja koneiden käyttö 

 Erityisruokavaliot 

 Tuotteiden tarjolle laittaminen 

 Hygienia- ja jätehuolto-ohjeiden noudattaminen 

 Jälkityöt 

 Hävikin minimointi 

 Oman toiminnan arviointi 

 Vuorovaikutus, yhteistyö ja ongelmaratkaisu 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

Perhejuhlien suunnittelu ja toteuttaminen 10 osp 
Perhejuhlien toteuttaminen työssäoppien 10 osp TO 
 

OPINTOJAKSOT 

Perhejuhlien suunnittelu ja toteuttaminen 10 osp Perhejuhlien toteuttaminen työssäoppien 10 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Asiakaspalvelu 

 Kodin juhlien sekä oman työn suunnittelu 

 Tarjottavien tuotteiden valmistaminen ja esille 
laitto 

 Oman toiminnan arviointi 

 Tilausmääräyksen tunteminen 

 Raaka-aineiden tuntemus 

 Tarjoiluastioiden ja välineiden käyttö 

 Suomalaisen juhlaperinteen tarjoilujen ja teemo-
jen tunteminen 

 Hygienia ja jälkityöt 

 Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Asiakaspalvelu 

 Hygienia 

 Ateriakokonaisuuksien suunnittelu ja toteuttami-
nen 

 Tarjottavien tuotteiden valmistaminen ja esille 
laitto 

 Työskentelyn päättäminen 

 Oman toiminnan arviointi 

 Palvelusopimuksen tunteminen 

 Ruuanvalmistuksen menetelmien ja välineiden 
käyttö 

 Raaka-aineiden käyttö 

 Erityisruokavaliot ja perusruokaohjeen muunta-
minen 

 Tarjoiluastioiden ja välineiden käyttö 

 Ostopalveluiden käyttäminen 
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Oppimisympäristöt: 

 Opetuskeittiö 

 Luokkaopetus 

 Verkko-opetus 
 
Toteuttamistavat:  

 Käytännöntyö 

 Teoriaopetus  

 Tiimityöskentely 

 Alan kirjallisuus 
 

 Suomalaisen juhlaperinteen tarjoilujen ja teemo-
jen tunteminen 

 Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Oppimisympäristöt: 

 Työssäoppimispaikka 
 
Toteuttamistavat: 

 Työssäoppiminen  
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyysopintoja. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Oppimista arvioidaan tutkinnonosassa oppimistehtävien, harjoitustöiden sekä opiskelijan itsearvioinnin perusteella. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla 
hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täyden-
netään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla asiakkaan tilaaman perhejuhlan suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtä-
vissä asiakaskohteessa. Sopivia työympäristöjä ovat esimerkiksi asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot) tai asiak-
kaan varaamat muut tilat. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaito-
vaatimuksia. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon, Perhejuhlapalvelut 20 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö-

jen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla asiakkaan tilaaman perhejuhlan suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtä-
vissä asiakaskohteessa. Sopivia työympäristöjä ovat esimerkiksi asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot) tai asiak-
kaan varaamat muut tilat. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaito-
vaatimuksia. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Perhejuhlan järjestäminen asiakaskohteessa 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla/oppilaitoksella. 
 

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 es-
teellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

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

 
ARVIOINNINKOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

1. Työprosessin hallinta  

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kodin perhejuhlan sekä 
oman työskentelyn 
suunnittelu 

suunnittelee tilaisuudet 
asiakkaan kanssa 

suunnittelee tilaisuudet asiak-
kaan kanssa 

suunnittelee tilaisuudet asi-
akkaan kanssa ja tekee to-
teuttamiskelpoisia ehdotuk-
sia 

suunnittelee ohjeistettuna 
tarjottavat tuotteet asiak-
kaan tilauksen mukaan 

suunnittelee tarjottavat tuotteet 
asiakkaan tilauksen mukaan 

suunnittelee tarjottavat tuot-
teet asiakkaan tilauksen mu-
kaan ja noudattaa asiakkaan 
asettamaa budjettia 

varmistaa, että tarvikkeita 
on riittävästi 

varmistaa, että tarvikkeita on riit-
tävästi, ja tarvittaessa neuvoo 
asiakasta niiden vuokraami-
sessa 

varmistaa omatoimisesti että 
tarvikkeita on riittävästi, ja 
tarvittaessa neuvoo asia-
kasta niiden vuokraamisessa 

työskentelee saamansa 
työsuunnitelman mukai-
sesti 

tekee tilaisuuteen toteuttamis-
kelpoisen oman työnsä työsuun-
nitelman, joka sisältää tarjotta-
vien tuotteiden valmistuksen ja 
muun työskentelyn suunnittelun 

tekee omatoimisesti tilaisuu-
teen toteuttamiskelpoisen 
oman työnsä työsuunnitel-
man, joka sisältää tarjotta-
vien tuotteiden valmistuksen 
ja muun työskentelyn suun-
nittelun 

Tilan järjestely järjestelee tilan sisustusta 
tilaisuutta varten tarkoi-
tuksenmukaiseksi 

järjestelee tilan sisustusta asiak-
kaan toiveen ja tilaisuuden mu-
kaiseksi 

järjestelee omatoimisesti ti-
lan sisustusta asiakkaan toi-
veen ja tilaisuuden mu-
kaiseksi ja tekee toteuttamis-
kelpoisia ehdotuksia 

Tarjottavien tuotteiden 
valmistaminen ja esille 
laitto 

pukeutuu hygieniavaati-
musten mukaisesti ja ti-
lanteeseen sopivalla ta-
valla 

pukeutuu hygieniavaatimusten 
mukaisesti ja tilanteeseen sopi-
valla tavalla 

pukeutuu hygieniavaatimus-
ten mukaisesti ja tilantee-
seen sopivalla tavalla 

valmistaa tarjottavat tuot-
teet  

valmistaa tarjottavat tuotteet työ-
suunnitelman mukaan  

valmistaa tarjottavat tuotteet 
työsuunnitelman mukaan ja 
muuttaa suunnitelmaa tarvit-
taessa joustavasti sovittua 
budjettia noudattaen 

ajoittaa työtehtävät ja 
työskentelee kohtuulli-
sessa ajassa siten, että 
tarjottavat tuotteet ovat 
sovittuna aikana valmiita  

ajoittaa eri työtehtävät keske-
nään tarkoituksenmukaisesti ja 
työskentelee huolellisesti koh-
tuullisessa ajassa siten, että tar-
jottavat tuotteet ovat sovittuna 
aikana valmiita ja hyvälaatuisia 

ajoittaa eri työtehtävät kes-
kenään tarkoituksenmukai-
sesti ja työskentelee jousta-
vasti myös muuttuvissa tilan-
teissa ja työskentelee huolel-
lisesti kohtuullisessa ajassa 
siten, että tarjottavat tuotteet 
ovat sovittuna aikana val-
miita ja hyvälaatuisia 

arvioi tarjottavien tuottei-
den onnistuneisuutta 

arvioi tarjottavien tuotteiden ma-
kua ja laatua 

arvioi tarjottavien tuotteiden 
makua ja laatua ja tekee tar-
vittavat muutokset 

tekee pöydän kattauksen 
ja laittaa tarjottavat esille  

tekee pöydän kattauksen, laittaa 
tarjottavat esille ja tarjoilee tar-
vittaessa asiakkaan toiveiden 
mukaan  

tekee pöydän kattauksen 
kauniisti ja huolellisesti, lait-
taa tarjottavat esille ja tarjoi-
lee tarvittaessa asiakkaan 
toiveiden mukaan  

  osallistuu omatoimisesti vie-
raista huolehtimiseen sovi-
tulla tavalla 
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Työskentelyn päättämi-
nen  

pakkaa ruoat ohjeistet-
tuna asiakkaan toiveen 
mukaan 

pakkaa ruoat asiakkaan toiveen 
mukaan 

pakkaa ruoat asiakkaan toi-
veen mukaan 

puhdistaa ja laittaa pai-
kalleen käyttämänsä väli-
neet, koneet, laitteet ja 
astiat ja siistii työympäris-
tön  

puhdistaa ja laittaa paikalleen 
käyttämänsä välineet, koneet, 
laitteet ja astiat ja siistii työym-
päristön 

puhdistaa ja laittaa paikal-
leen käyttämänsä välineet, 
koneet, laitteet ja astiat ja 
siistii työympäristön omatoi-
misesti 

palauttaa tilan alkuperäi-
seen järjestykseen  

palauttaa tilan alkuperäiseen jär-
jestykseen asiakkaan toiveen 
mukaan 

palauttaa itsenäisesti tilan al-
kuperäiseen järjestykseen 
asiakkaan toiveen mukaan 

käsittelee jätteet jäte-
huolto-ohjeen mukaan 

käsittelee jätteet jätehuolto-oh-
jeen mukaan 

käsittelee jätteet jätehuolto-
ohjeen mukaan 

Oman toiminnan arvi-
ointi 

arvioi omaa toimintaansa 
ja työn onnistumista.  

arvioi omaa toimintaansa ja työn 
onnistumista keräten asiakkailta 
palautetta sekä tunnistaa kehit-
tämistarpeita.  

arvioi omaa toimintaansa ja 
työn onnistumista keräten 
asiakkailta palautetta sekä 
tunnistaa kehittämistarpeita 
ja perustelee arviotaan. 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materiaa-
lin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tilausmääräyksen tun-
teminen 

tuntee tilausmääräyksen 
sisällön ja toimii ohjeistet-
tuna sen mukaan 

tuntee tilausmääräyksen sisällön 
ja toimii sen mukaan 

tuntee tilausmääräyksen si-
sällön ja toimii itsenäisesti  
sen mukaan 

Ruoanvalmistuksen 
menetelmien- ja välinei-
den käyttö 

valmistaa ohjeen mukaan 
tarjottavia tuotteita niille 
soveltuvilla ruoanvalmis-
tusmenetelmillä 

valmistaa tarjottavia tuotteita 
niille soveltuvilla ruoanvalmistus-
menetelmillä  

valmistaa omatoimisesti tar-
jottavia tuotteita niille sovel-
tuvilla ruoanvalmistusmene-
telmillä  

käyttää työsuunnitel-
mansa edellyttämiä työ-
ympäristön/keittiön työvä-
lineitä, koneita ja laitteita  

käyttää työsuunnitelmansa edel-
lyttämiä työympäristön/keittiön 
työvälineitä, koneita ja laitteita  

käyttää työsuunnitelmansa 
edellyttämiä työympäris-
tön/keittiön työvälineitä, ko-
neita ja laitteita omatoimi-
sesti 

Raaka-aineiden käyttö käyttää sopivia elintarvik-
keita sekä käsittelee, va-
rastoi ja säilyttää ohjat-
tuna niitä valmistuksen 
eri vaiheissa asianmukai-
sesti 

valitsee ja käyttää sopivia elin-
tarvikkeita taloudellisesti sekä 
käsittelee, varastoi ja säilyttää 
niitä valmistuksen eri vaiheissa 
asianmukaisesti 

valitsee ja käyttää itsenäi-
sesti sopivia elintarvikkeita 
taloudellisesti sekä käsitte-
lee, varastoi ja säilyttää niitä 
valmistuksen eri vaiheissa 
asianmukaisesti 

Tarjoiluastioiden ja väli-
neiden käyttö 

käyttää ohjeen mukaan 
tekstiilejä, tarjoiluastioita 
ja -välineitä tarjottavien 
esille laitossa. 

valitsee ja käyttää tilaisuuteen 
sopivia tekstiilejä, tarjoiluastioita 
ja -välineitä tarjottavien esille lai-
tossa. 

valitsee ja käyttää tilaisuu-
teen sopivia, kattausmateri-
aaleja, tekstiilejä, tarjoiluasti-
oita ja -välineitä monipuoli-
sesti tarjottavien esille lai-
tossa.  

3. Työn perustana ole-
van tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ostopalveluiden käyttä-
minen  

tietää joitakin paikkakun-
nalla toimivia perhejuhlia 
järjestäviä yrityksiä ja yh-
teisöjä  

tietää paikkakunnalla toimivia 
perhejuhlan järjestämisessä tar-
peellisia tarvikkeita (astioita, kat-
taustekstiilejä ym.), laitteita tai 
palveluja vuokraavia tai välittä-
viä yrityksiä ja yhteisöjä ja neu-
voo asiakasta tarvittaessa osto-
palvelun käyttämisessä 

tietää paikkakunnalla toimi-
via perhejuhlan järjestämi-
sessä tarpeellisia tarvikkeita, 
laitteita tai palveluja vuokraa-
via tai välittäviä yrityksiä ja 
yhteisöjä ja neuvoo tarvitta-
essa asiakasta omatoimi-
sesti ostopalvelun käyttämi-
sessä 

Suomalaisen juhlape-
rinteen tarjoilujen ja 
teemojen tunteminen 

tietää yleisimpiä eri 
perhe- ja kausijuhlissa 
tyypillisesti tarjottavia 
tuotteita niin, että valitsee 
tarjottavat  

tietää eri perhe- ja kausijuhlissa 
tyypillisesti tarjottavia tuotteita 
niin, että valitsee sopivat tarjot-
tavat 

tietää eri perhe- ja kausijuh-
lissa tyypillisesti tarjottavia 
tuotteita niin, että valitsee so-
pivat tarjottavat asiakkaan 
toiveen mukaan 
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tietää yleisimpiä eri 
perhe- ja kausijuhliin liit-
tyviä teemoja niin, että 
koristelee tarvittaessa ti-
lan  

tietää eri perhe- ja kausijuhliin 
liittyviä teemoja niin, että koriste-
lee tarvittaessa tilan noudattaen 
juhlien tapakulttuuria ja asiak-
kaan toivetta 

tietää eri perhe- ja kausijuh-
liin liittyviä teemoja niin, että 
koristelee tarvittaessa tilan it-
senäisesti noudattaen juhlien 
tapakulttuuria ja asiakkaan 
toivetta 

Kustannustehokas ja 
tulokse 
llinen toiminta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

toimii ohjeistettuna talou-
dellisesti. 

ottaa huomioon kustannukset 
valmistaessaan tarjottavia tuot-
teita sovittujen hinta- ja laatuta-
voitteiden mukaan.  

ottaa huomioon kustannuk-
set valmistaessaan tarjotta-
via tuotteita sovittujen hinta- 
ja laatutavoitteiden mukaan 
omatoimisesti 

  huolehtii omalta osaltaan ti-
laisuuden kustannusten py-
symisestä sovitussa budje-
tissa. 

4.  Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

toimii tutuissa tilanteissa 
asiakkaiden kanssa ja 
tarvitsee uusissa tilan-
teissa ohjeistusta 

toimii muuttuvissa asiakaspalve-
lutilanteissa oma-aloitteisesti ja 
oppii niistä 

toimii muuttuvissa asiakas-
palvelutilanteissa oma-aloit-
teisesti ja itsenäisesti, oppii 
niistä ja löytää asiakastilan-
teeseen parhaiten sopivan 
toimintatavan ja ratkaisun 

suhtautuu työhönsä 
myönteisesti  

suhtautuu työhönsä myöntei-
sesti ja on kiinnostunut työstään 

suhtautuu työhönsä myöntei-
sesti, on kiinnostunut työs-
tään, hakee tietoa eri tieto-
lähteistä ja on valmis oppi-
maan muilta 

hakee apua ongelmati-
lanteissa 

perustelee ongelmatilanteissa 
tekemänsä ratkaisut  

perustelee ongelmatilan-
teissa tekemänsä ratkaisut ja 
toimintansa ammatillisilla tie-
doilla 

Vuorovaikutus ja yhteis-
työ 

toimii asiallisesti ja selviy-
tyy asiakastilanteista 
sekä omista työtehtävistä 
työyhteisössä  

toimii asiakkaan toiminnan huo-
mioon ottaen huolellisesti 
omissa työtehtävissä työyhtei-
sössä 

toimii asiakkaan toiminnan 
huomioon ottaen huolellisesti 
ja joustavasti asiakastilan-
teissa sekä omissa työtehtä-
vissä työyhteisössä 

tekee yhteistyötä tavalli-
sissa tilanteissa työyhtei-
sössä 

tekee yhteistyötä työyhteisös-
sään erilaisissa tilanteissa 

tekee mielellään ja monipuo-
lisesti yhteistyötä työyhtei-
sössä, asiakkaiden ja sidos-
ryhmien kanssa 

toimii erilaisissa vuorovai-
kutustilanteissa 

toimii tilanteen edellyttämällä ta-
valla erilaisissa vuorovaikutusti-
lanteissa 

toimii tilanteen edellyttämällä 
tavalla erilaisissa vuorovai-
kutustilanteissa 

Ammattietiikka noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa sovittuja työ-
aikoja 

noudattaa sovittuja työaikoja ja 
pääsääntöisesti sopii poikkea-
mista sovitun toimintatavan mu-
kaisesti 

noudattaa sovittuja työaikoja 
ja sopii poikkeamista sovitun 
toimintatavan mukaisesti 

toimii hyvien käyttäyty-
mistapojen mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymistapo-
jen mukaisesti, ystävällisesti ja 
ammatillisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti, ystävälli-
sesti ja muuttuvissakin tilan-
teissa ammatillisesti 

käyttää työssään pää-
sääntöisesti yleisesti käy-
tettyä ammattisanastoa 

käyttää työssään yleisesti käy-
tettyä ammattisanastoa 

käyttää työssään yleisesti 
käytettyä ammattisanastoa 
asiantuntevasti 

toimii kestävän toiminta-
tavan mukaisesti 

toimii kestävän toimintatavan 
mukaisesti 

toimii itsenäisesti kestävän 
toimintatavan mukaisesti 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

tuntee hätäensiaputilan-
teiden toimintaohjeet  

tuntee hätäensiaputilanteiden 
toimintaohjeet  

tuntee hätäensiaputilantei-
den toimintaohjeet  
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tuntee paloturvallisuutta 
koskevat toimintaohjeet  

tuntee paloturvallisuutta koske-
vat toimintaohjeet  

tuntee paloturvallisuutta kos-
kevat toimintaohjeet  

toimii työssään turvalli-
sesti 

vastaa omalta osaltaan henkilö-
kohtaisesta työturvallisuudesta 
ja asiakasturvallisuudesta ja 
pyytää tarvittaessa apua 

vastaa omalta osaltaan työ-
suojeluvelvoitteen toteutumi-
sesta ja asiakasturvallisuu-
desta 

ylläpitää toiminta- ja työ-
kykyä työssään. 

ylläpitää toiminta- ja työkykyä 
työssään. 

ylläpitää oma-aloitteisesti toi-
minta- ja työkykyä työssään. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen sekä arviointiin. 
Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta opintojen ohjausta. Opiskelijalle tiedotetaan jatko-opintomahdol-
lisuuksista sekä kansainvälistymisen mahdollisuuksista. 
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2.4.7 PIENLEMMIKKIELÄINTEN HOIDOSSA AVUSTAMINEN 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

Opiskelija 
 

 valmistautuu asiakkaan pienlemmikkieläinten päivittäishoitoon  

 huolehtii pienlemmikkieläinten ruokkimisesta asiakkaan ohjeen mukaan 

 huolehtii pienlemmikkieläimistä ja niiden tilojen puhtaudesta asiakkaan ohjeen mukaan 

 huolehtii pienlemmikkieläinten tarpeen mukaisesta muusta hoidosta asiakkaan ohjeen mukaan  

 valitsee ja käyttää puhdistukseen ja hoitoon liittyviä sopivia välineitä ja tarvikkeita    

 puhdistaa käyttämänsä välineet sekä muut tarvikkeet ja siistii työympäristön 

 noudattaa eläinsuojelusäädöksiä  

 noudattaa työturvallisuutta 

 arvioi omaa toimintaansa.  

 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 
  

 Työhön valmistautuminen 

  Lemmikkieläimen hoidossa avustaminen 

  Lopputöiden tekeminen 

  Oman toiminnan arviointi 

  Lemmikkieläimen hoitosopimuksen tunteminen 

  Lemmikkieläimen hoidossa käytettävien menetelmien, välineiden ja tarvikkeiden käyttö 

  Lemmikkieläinten hoitoon vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen 

  Eläinsuojelusäädösten tunteminen 

  Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

  Vuorovaikutus ja yhteistyö 

  Ammattietiikka 

  Terveys turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

Pienlemmikkieläinten hoito 5 osp 
Pienlemmikkieläinten hoito asiakaskohteissa 10 osp TO 
 

OPINTOJAKSOT 

Pienlemmikkieläinten hoito 5 osp Pienlemmikkieläinten hoito asiakaskohteissa 10 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 
 

 Työhön valmistautuminen 

  Lemmikkieläimen hoidossa avustaminen 

  Lopputöiden tekeminen 

  Oman toiminnan arviointi 

  Lemmikkieläimen hoitosopimuksen tunteminen 

  Lemmikkieläimen hoidossa käytettävien menetel-
mien, välineiden ja tarvikkeiden käyttö 

  Lemmikkieläinten hoitoon vaikuttavien tekijöiden   
tunnistaminen 

  Eläinsuojelusäädösten tunteminen 

  Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

  Vuorovaikutus ja yhteistyö 

  Ammattietiikka 

  Terveys turvallisuus ja toimintakyky 

 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Keskeisten sisältöjen harjaantuminen asiakas-
kohteissa. 

 
Oppimisympäristöt:  

 Työssäoppimispaikka 
 
 
Toteuttamistavat: 

 Käytännöntyö 

 Tiimityöskentely 

 Alan kirjallisuus 
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Oppimisympäristöt:  

 Oppilaitos 

 Verkko-opetus 

 Työssäoppimispaikat 
 
Toteuttamistavat:  

 Teoriaopetus 
 Alan kirjallisuus 
 Käytännöntyö 
 Tiimityöskentely 

 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyysopintoja. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 

Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Oppimista arvioidaan tutkinnon osassa, oppimistehtävien, harjoitustöiden sekä opiskelijan itsearvioinnin perusteella. 
Opettaja antaa palautetta tehtävistä ja käytännön töistä jatkuvasti. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla 
pienlemmikkieläinten avustavissa hoitotehtävissä erilaisissa asiakaskohteessa. Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilai-
suutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän 
osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa 
vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon Kotityöpalvelujen koulutusohjelman, Pienlemmikkieläinten hoidossa avus-
taminen 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 

 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla pienlemmikkieläinten hoitotehtävissä esimerkiksi asiakaskodeissa, hyvin-
vointi- ja matkailuyrityksissä, lemmikkieläinten hoitokodeissa tai lemmikkieläinmyymälöissä. Työtä tehdään siinä laajuu-
dessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 

Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään 
 

- työprosessin hallinta kokonaan 
- työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan 
- työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan 
- elinikäisen oppimisen avaintaidoista oppiminen ja ongelmanratkaisu, ammattietiikka ja terveys, turvallisuus ja toiminta-

kyky. 
 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään 
muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Pienlemmikkieläinten hoito asiakaskohteissa 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 

Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla/oppilaitoksella. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

 
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (  ) Alan opettaja(t) 
 (  ) Työelämän edustaja(t) 
 (x) em pääsääntöisesti 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 vuodelta 2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

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

 
ARVIOINNINKOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

1. Työprosessin hallinta  

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman toiminnan suun-
nittelu 

suunnittelee työnsä ohjeistet-
tuna 

tekee toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman ottaen huo-
mioon asiakkaan ohjeet, toi-
veet ja eläinsuojelusäädök-
sen ohjeet 

tekee omatoimisesti toteutta-
miskelpoisen työsuunnitelman 
ottaen huomioon asiakkaan 
ohjeet ja toiveet sekä eläinsuo-
jelusäädöksen ohjeet 

Työhön valmistautumi-
nen 

pukeutuu tilanteeseen sopi-
valla tavalla ja käyttää tarvitta-
via suojaimia 

pukeutuu tilanteeseen sopi-
valla tavalla ja käyttää tarvit-
tavia suojaimia 

pukeutuu tilanteeseen sopi-
valla tavalla sekä valitsee ja 
käyttää omatoimisesti tarvitta-
via suojaimia 

valitsee ohjeistettuna pienlem-
mikkieläinten päivittäishoi-
dossa tarvittavat välineet ja 
tarvikkeet 

valitsee tarkoituksenmukai-
set pienlemmikkieläinten päi-
vittäishoidossa tarvittavat vä-
lineet ja tarvikkeet 

valitsee omatoimisesti tarkoi-
tuksenmukaiset pienlemmik-
kieläinten päivittäishoidossa 
tarvittavat välineet ja tarvikkeet 

Lemmikkieläimen hoi-
dossa avustaminen 

avustaa asiakasta pienlemmik-
kieläinten päivittäishoidossa 

avustaa asiakasta pienlem-
mikkieläinten päivittäishoi-
dossa 

avustaa itsenäisesti asiakasta 
pienlemmikkieläinten päivit-
täishoidossa 

 hoitaa asiakkaan pienlemmik-
kieläimiä ohjeistettuna turvalli-
sesti ja vastuullisesti 

hoitaa asiakkaan pienlem-
mikkieläimiä turvallisesti ja 
vastuullisesti  

hoitaa omatoimisesti asiak-
kaan pienlemmikkieläimiä tur-
vallisesti ja vastuullisesti 

Lopputöiden tekeminen puhdistaa, huoltaa ja järjestää 
paikoilleen käyttämänsä väli-
neet ja tarvikkeet  

puhdistaa, huoltaa ja järjes-
tää paikoilleen käyttämänsä 
välineet ja tarvikkeet  

puhdistaa, huoltaa ja järjestää 
omatoimisesti paikoilleen käyt-
tämänsä välineet ja tarvikkeet  
 

käsittelee jätteet jätehuolto-oh-
jeiden mukaisesti  

käsittelee jätteet jätehuolto-
ohjeiden mukaisesti 

käsittelee jätteet jätehuolto-oh-
jeiden mukaisesti ja välttää 
työskentelyssään jätteiden 
syntymistä mahdollisuuksien 
mukaan 

Oman toiminnan arvi-
ointi 

arvioi omaa toimintaansa ja 
työn onnistumista 

arvioi omaa toimintaansa ja 
työn onnistumista 

arvioi omaa toimintaansa ja 
työn onnistumista sekä perus-
telee arvioitaan  

ottaa vastaan palautetta asial-
lisesti. 

ottaa vastaan palautetta ja 
muuttaa tarvittaessa toimin-
taansa ja työskentelyään. 

pyytää palautetta ja käyttää 
sitä toimintansa kehittämiseen. 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materiaa-
lin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Lemmikkieläimen hoito-
sopimuksen tunteminen 

toimii sopimuksen ja työsuun-
nitelman mukaisesti 

toimii sopimuksen ja työ-
suunnitelman  mukaisesti 

toimii itsenäisesti sopimuksen 
mukaisesti  

suhtautuu asiallisesti saa-
maansa palautteeseen  

ottaa vastaan palautetta ja 
muuttaa tarvittaessa toimin-
taansa ja työskentelyään 

pyytää palautetta ja muuttaa 
tarvittaessa toimintaansa ja 
työskentelyään sekä käyttää 
saamansa palautteen työnsä 
kehittämiseen 
 

Lemmikkieläinten hoi-
dossa käytettävien me-
netelmien, välineiden ja 
tarvikkeiden käyttö 

hoitaa ohjeen mukaan asiak-
kaan pienlemmikkieläimiä tar-
koituksenmukaisilla menetel-
millä, välineillä ja tarvikkeilla. 

hoitaa asiakkaan pienlem-
mikkieläimiä tarkoituksenmu-
kaisilla menetelmillä, väli-
neillä ja tarvikkeilla. 

hoitaa omatoimisesti asiak-
kaan pienlemmikkieläimiä tar-
koituksenmukaisilla menetel-
millä, välineillä ja tarvikkeilla. 
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3. Työn perustana ole-
van tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä 2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Lemmikkieläinten hoi-
toon vaikuttavien teki-
jöiden tunnistaminen 

tunnistaa tavallisimmat pien-
lemmikkieläimet ja niiden lajin-
mukaiseen hoitoon sekä käyt-
täytymiseen liittyviä piirteitä 

tunnistaa tavallisimmat pien-
lemmikkieläimet ja niiden la-
jinmukaiseen hoitoon sekä 
käyttäytymiseen liittyvät piir-
teet 

tunnistaa tavallisimmat pien-
lemmikkieläimet ja niiden lajin-
mukaiseen hoitoon sekä käyt-
täytymiseen liittyvät piirteet 

Eläinsuojelusäädösten 
tunteminen 

tietää työhönsä liittyviä  eläin-
suojelusäädöksiä siten, että 
ohjeistettuna noudattaa niitä.  

tietää työhönsä liittyviä eläin-
suojelusäädöksiä siten, että 
noudattaa niitä.  

tietää työhönsä liittyviä eläin-
suojelusäädöksiä siten, että 
noudattaa niitä ja tunnistaa 
mahdollisia epäkohtia.  

4.  Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

toimii tutuissa palvelutilan-
teissa itsenäisesti mutta tarvit-
see uusissa tilanteissa ohjeis-
tusta 

toimii muuttuvissa palveluti-
lanteissa oma-aloitteisesti ja 
oppii niistä 

toimii muuttuvissa palvelutilan-
teissa oma-aloitteisesti ja oma-
toimisesti, oppii niistä ja pyrkii 
löytämään asiakastilanteeseen 
parhaiten sopivan toimintata-
van ja ratkaisun 

suhtautuu työhönsä myöntei-
sesti 

suhtautuu työhön myöntei-
sesti ja on kiinnostunut työs-
tään 

suhtautuu työhön myöntei-
sesti, on kiinnostunut työstään, 
hakee alan tietoa eri tietoläh-
teistä ja on valmis oppimaan 
toisilta 

hakee apua ongelmatilan-
teissa 

toimii ongelmatilanteissa oh-
jeen mukaan 

perustelee  ongelmatilanteissa 
tekemänsä ratkaisut ja toimin-
tansa ammatillisilla tiedoilla 

Vuorovaikutus ja yhteis-
työ 

toimii asiallisesti ja selviytyy 
asiakastilanteista sekä omista 
työtehtävistä  

toimii asiakkaan ja eläimen 
toiminnan huomioon ottaen 
huolellisesti omissa työtehtä-
vissä 

toimii asiakkaan ja eläimen toi-
minnan huomioon ottaen huo-
lellisesti ja joustavasti asiakas-
tilanteissa sekä omissa työteh-
tävissä  

toimii erilaisissa vuorovaiku-
tustilanteissa 

toimii tilanteen edellyttämällä 
tavalla erilaisissa vuorovai-
kutustilanteissa 

toimii omatoimisesti tilanteen 
edellyttämällä tavalla erilai-
sissa vuorovaikutustilanteissa 

noudattaa sovittuja työaikoja noudattaa sovittuja työaikoja 
ja pääsääntöisesti sopii poik-
keamista sovitun toimintata-
van mukaisesti 

noudattaa sovittuja työaikoja ja 
sopii poikkeamista sovitun toi-
mintatavan mukaisesti 

toimii kestävän toimintatavan 
mukaisesti. 

toimii kestävän toimintatavan 
mukaisesti. 

toimii omatoimisesti kestävän 
toimintatavan mukaisesti. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen sekä arviointiin. 
Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta opintojen ohjausta. Opiskelijalle tiedotetaan jatko-opintomahdolli-
suuksista sekä kansainvälistymisen mahdollisuuksista. 
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2.4.8 PIHA-ALUEEN JA HUONEKASVIEN HOITO 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 valmistautuu piha-alueen tai parvekkeen ja huonekasvien hoitotehtäviin palvelusopimuksen mukaan 

 tekee piha-alueen tai parvekkeen ja huonekasvien hoitotehtäviä 

 valitsee ja käyttää tarkoituksenmukaisia huonekasvien hoitomenetelmiä ja -aineita 

 valitsee ja käyttää tarkoituksenmukaisia piha- ja parvekekalusteiden hoitomenetelmiä ja -aineita 

 valitsee ja käyttää työssä tarvittavia huonekasvien sekä piha-alueen ja parvekkeen hoitoon liittyviä käsityöväli-
neitä ja laitteita 

 noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta 

 puhdistaa käyttämänsä käsityövälineet ja laitteet ja siistii työympäristön. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Huonekasvien ja piha-alueen tai parvekkeen hoitotehtäviin valmistautuminen 

 Huonekasvien ja piha-alueen tai parvekkeen hoito 

 Jälkitöiden tekeminen 

 Huonekasvien ja piha-alueen tai parvekkeen hoitoon liittyvien sopimusten ja työohjeiden käyttö 

 Huonekasvien ja piha-alueen tai parvekkeen hoidossa käytettävien materiaalien, menetelmien, aineiden, käsi-
työvälineiden ja laitteiden käyttö 

 Kasvutekijöiden tunteminen 

 Huonekasvien ja kausikukkien tunteminen 

 Lannoitteiden tunteminen 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

Piha-alueen ja huonekasvien hoito 5 osp 
Piha-alueen ja huonekasvien hoito asiakaskohteissa 10 osp TO 
 

OPINTOJAKSOT 

Piha-alueen ja huonekasvien hoito 5 osp 
Piha-alueen ja huonekasvien hoito asiakaskohteissa 
10 osp to 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Kasvutekijöiden tunteminen 

 Tavallisimpien piha- ja huonekasvien sekä kausi- 
ja parvekekasvien tunteminen 

 Lannoitteiden tunteminen ja käyttö 

 Piha- ja huonekasvien sekä kausi- ja parvekekas-
vien istutus, leikkaus ja hoito 

 Ulkokalustemateriaalien tunnistaminen ja huolto 

 Käsityövälineiden ja -laitteiden turvallinen käyttö 
 
Oppimisympäristöt:  

 Oppilaitos 

 Verkko-opetus 

 Alan yritykset 
Toteuttamistavat:  

 Teoriaopetus, alan kirjallisuus, käytännöntyö, tii-
mityöskentely 

 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Piha- ja huonekasvien hoito 

 Kausi- ja parvekekasvien hoito 

 Ulkokalusteiden huolto 

 Käsityövälineiden ja -laitteiden käyttö 

 Työympäristön ja työvälineiden siistiminen käy-
tön jälkeen 

 Huonekasvien ja piha-alueen tai parvekkeen hoi-
toon liittyvien sopimusten ja työohjeiden käyttö 

 Toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen 
 
Oppimisympäristöt:  

 Työssäoppimispaikat 

 
Toteuttamistavat: 

 Ammattityö työssäoppimispaikalla 
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EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyysopintoja. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Oppimista arvioidaan tutkinnonosassa oppimistehtävien, harjoitustöiden sekä opiskelijan itsearvioinnin perusteella. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla 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 huonekasvien ja piha-alueen/ parvekkeen hoitotehtävissä esimerkiksi 
asiakaskodeissa(yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaisissa laitoksissa(hoivakodit, vanhainkodit, palvelukeskukset), 
päiväkodeissa, hyvinvointi- ja matkailuyrityksissä tai majoitusliikkeissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammatti-
taidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon, kotityöpalvelujen koulutusohjelman Piha-alueen ja huonekasvien hoito 
15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla huonekasvien ja piha-alueen/ parvekkeen hoitotehtävissä esimerkiksi 
asiakaskodeissa(yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaisissa laitoksissa (hoivakodit, vanhainkodit, palvelukeskukset), 
päiväkodeissa, hyvinvointi- ja matkailuyrityksissä tai majoitusliikkeissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammatti-
taidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Piha-alueen ja huonekasvien hoitaminen asiakaskohteessa 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla/oppilaitoksella. 
 

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 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 

 
Huonekasvien ja piha-alu-
een tai parvekkeen hoito-
tehtäviin valmistautuminen 

pukeutuu tilanteeseen sopi-
valla tavalla ja käyttää tarvit-
tavia suojaimia 

pukeutuu tilanteeseen sopi-
valla tavalla ja käyttää tarvit-
tavia suojaimia 

pukeutuu tilanteeseen sopi-
valla tavalla ja käyttää tarvit-
tavia suojaimia 

toimii työohjeen mukaisesti tekee toteuttamiskelpoisen 
suunnitelman huonekasvien 
ja pihan tai parvekkeen hoi-
dosta ottaen huomioon asi-
akkaan tarpeen ja noudat-
taen sopimusta tai työoh-
jetta 

tekee toteuttamiskelpoisen 
suunnitelman huonekasvien 
ja pihan tai parvekkeen hoi-
dosta ottaen huomioon asi-
akkaan tarpeen ja noudat-
taen sopimusta tai työoh-
jetta 

 
Huonekasvien ja piha-alu-
een tai parvekkeen hoito 

toimii tavanomaisissa palve-
lutilanteissa asiallisesti 

toimii asiakaslähtöisesti ja 
ystävällisesti erilaisissa pal-
velutilanteissa 

toimii asiakaslähtöisesti ja 
ystävällisesti erilaisissa pal-
velutilanteissa edistäen 
asiakassuhteita omalla toi-
minnallaan 

hoitaa huonekasveja valmiin 
suunnitelman mukaisesti 

hoitaa huonekasveja nou-
dattaen tarkoituksenmu-
kaista työjärjestystä ottaen 
huomioon asiakkaan toimin-
nan 

hoitaa huonekasveja itse-
näisesti, tavoitteen mukai-
sessa työjärjestyksessä ot-
taen huomioon asiakkaan 
toiminnan ja muuttaen työs-
kentelyään tarvittaessa 
 

tekee piha-alueen tai par-
vekkeen hoitotehtäviä val-
miin suunnitelman mukai-
sesti 

tekee piha-alueen tai par-
vekkeen hoitotehtäviä nou-
dattaen tarkoituksenmu-
kaista työjärjestystä ja ot-
taen huomioon asiakkaan 
toiminnan 

tekee piha-alueen tai par-
vekkeen hoitotehtäviä itse-
näisesti, tavoitteen mukai-
sessa työjärjestyksessä ja-
ottaen huomioon asiakkaan 
toiminnan sekä muuttaen 
työskentelyään tarvittaessa 

huoltaa ohjeistettuna piha- 
ja parvekekalusteita 

huoltaa piha- ja parvekeka-
lusteita 

huoltaa itsenäisesti piha- ja 
parvekekalusteita 
 

työskentelee saavuttaen 
työn tavoitteen 

työskentelee huolellisesti, 
kohtuullisessa ajassa ja ar-
vioi työnsä tuloksen 

työskentelee huolellisesti, 
kohtuullisessa ajassa sekä 
ajoittaa työtehtävät keske-
nään asiakaslähtöisesti, 
joustavasti ja tehokkaasti ja 
arvioi työnsä tuloksen 

 
Jälkitöiden tekeminen 

puhdistaa, huoltaa ja järjes-
tää paikoilleen käyttämänsä 
välineet ja laitteet 

puhdistaa, huoltaa ja järjes-
tää paikoilleen käyttämänsä 
välineet ja laitteet ja huoleh-
tii huoltotilan siisteydestä ja 
tarvikkeiden täydennyksestä 

puhdistaa, huoltaa ja järjes-
tää paikoilleen käyttämänsä 
välineet ja laitteet omatoimi-
sesti sekä huolehtii huoltoti-
lan siisteydestä ja tarvikkei-
den täydennyksestä vas-
tuullisesti 

toimii kestävän toimintata-
van mukaan 

toimii kestävän toimintata-
van mukaan 

toimii omatoimisesti kestä-
vän toimintatavan mukaan 
 

tekee tarvittavia jälkitöitä. tekee vastuullisesti tarvitta-
vat jälkityöt. 

tekee vastuullisesti tarvitta-
vat jälkityöt ja huolehtii 
omalta osaltaan palveluko-
konaisuuden onnistumi-
sesta. 
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2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Huonekasvien ja piha-alu-
een tai parvekkeen hoi-
toon liittyvien sopimusten 
ja työohjeiden käyttö 

toimii sopimuksen ja työoh-
jeiden mukaisesti 

toimii sopimuksen ja työoh-
jeiden mukaisesti 

toimii sopimuksen ja työoh-
jeiden mukaisesti soveltaen 
niitä asiakkaan muuttuviin 
tarpeisiin 

suhtautuu saamaansa pa-
lautteeseen asiallisesti 

ottaa vastaan palautetta ja 
muuttaa tarvittaessa toimin-
taansa ja työskentelyään 

pyytää palautetta ja käyttää 
sitä työnsä kehittämiseen 

 
Huonekasvien ja piha-alu-
een tai parvekkeen hoi-
dossa käytettävien materi-
aalien, menetelmien, ainei-
den, käsityövälineiden ja 
laitteiden käyttö 

hoitaa kohteen huonekas-
veja tarkoituksenmukaisilla 
välineillä ja menetelmillä 

hoitaa kohteen huonekas-
veja tarkoituksenmukaisilla 
välineillä ja menetelmillä 

hoitaa itsenäisesti kohteen 
huonekasveja tarkoituksen-
mukaisilla välineillä ja me-
netelmillä 

tekee piha-alueen tai par-
vekkeen hoitotehtäviä käsi-
työvälineillä ja laitteilla 

tekee piha-alueen tai par-
vekkeen hoitotehtäviä tar-
koituksenmukaisilla käsityö-
välineillä ja laitteilla 

tekee omatoimisesti piha-
alueen tai parvekkeen hoito-
tehtäviä tarkoituksenmukai-
silla käsityövälineillä ja lait-
teilla 

käyttää turvallisesti käsityö-
välineitä ja laitteita 

käyttää turvallisesti käsityö-
välineitä ja laitteita ja vastaa 
omalta osaltaan niiden puh-
taudesta 

käyttää käsityövälineitä ja 
laitteita turvallisesti ja tarkoi-
tuksenmukaisesti ja vastaa 
omalta osaltaan niiden puh-
taudesta 

käyttää turvallisesti aineita 
ja materiaaleja. 

käyttää turvallisesti tarkoi-
tuksenmukaisia aineita ja 
materiaaleja. 

käyttää itsenäisesti ja turval-
lisesti tarkoituksenmukaisia 
aineita ja materiaaleja ja ot-
taa huomioon kestävän toi-
mintatavan. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Kasvutekijöiden tuntemi-
nen 

tietää huonekasvien kasvu-
tekijät niin, että hoitaa oh-
jeistettuna niitä tarkoituk-
senmukaisesti 

tietää huonekasvien kasvu-
tekijät niin, että hoitaa niitä 
tarkoituksenmukaisesti 

tietää huonekasvien kasvu-
tekijät niin, että hoitaa niitä 
tarkoituksenmukaisesti, 
omatoimisesti ja kestävän 
toimintatavan mukaisesti 

tietää kasvutekijät niin, että 
istuttaa ja hoitaa kausikuk-
kia 

tietää kasvutekijät niin, että 
vastaa omalta osaltaan kau-
sikukkien istuttamisesta ja 
hoitamisesta 

tietää kasvutekijät niin, että 
istuttaa ja hoitaa omatoimi-
sesti kausikukkia 

 
Huonekasvien ja kausikuk-
kien tunteminen 

on tietoinen kohteen huone-
kasveista ja tavallisimmista 
kausikukista niin, että käyt-
tää tarkoituksenmukaisia 
välineitä, aineita, menetel-
miä ja laitteita niiden hoi-
dossa 

on perehtynyt kohteen huo-
nekasveihin ja tavallisimpiin 
kausikukkiin niin, että valit-
see ja käyttää tarkoituksen-
mukaisia välineitä, aineita, 
menetelmiä ja laitteita niiden 
hoidossa 

on perehtynyt kohteen huo-
nekasveihin ja tavallisimpiin 
kausikukkiin niin, että valit-
see omatoimisesti ja käyttää 
tarkoituksenmukaisia väli-
neitä, aineita, menetelmiä ja 
laitteita niiden hoidossa 

 
Lannoitteiden tunteminen 

tietää lannoitteiden ravinne-
pitoisuuden merkityksen 
niin, että valitsee ohjeistet-
tuna tarkoituksenmukaisen 
lannoitteen ja käyttää niitä 
ohjattuna turvallisesti. 

tietää lannoitteiden ravinne-
pitoisuuden merkityksen 
niin, että valitsee tarkoituk-
senmukaisen lannoitteen ja 
käyttää niitä turvallisesti. 

tietää lannoitteiden ravinne-
pitoisuuden merkityksen 
niin, että valitsee omatoimi-
sesti tarkoituksenmukaisen 
lannoitteen ja käyttää niitä 
turvallisesti ja kestävän toi-
mintatavan mukaisesti. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

toimii tutuissa tilanteissa 
asiakkaiden kanssa ja tarvit-
see uusissa tilanteissa oh-
jeistusta 

toimii muuttuvissa asiakas-
palvelutilanteissa oma-aloit-
teisesti ja oppii niistä 

toimii muuttuvissa asiakas-
palvelutilanteissa oma-aloit-
teisesti ja itsenäisesti, oppii 
niistä ja löytää asiakastilan-
teeseen parhaiten sopivan 
toimintatavan ja ratkaisun 



77 

 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto 

 

suhtautuu työhönsä myön-
teisesti 

suhtautuu työhönsä myön-
teisesti ja on kiinnostunut 
työstään 

suhtautuu työhönsä myön-
teisesti, on kiinnostunut 
työstään, hakee tietoa eri 
tietolähteistä ja on valmis 
oppimaan muilta 

hakee apua ongelmatilan-
teissa 

perustelee ongelmatilan-
teissa tekemänsä ratkaisut 

perustelee ongelmatilan-
teissa tekemänsä ratkaisut 
ja toimintansa ammatillisilla 
tiedoilla 

 
Ammattietiikka 

toimii kestävän toimintata-
van mukaisesti 

toimii kestävän toimintata-
van mukaisesti 

toimii omatoimisesti kestä-
vän toimintatavan mukai-
sesti 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

toimii työssään turvallisesti vastaa omalta osaltaan hen-
kilökohtaisesta työturvalli-
suudesta ja asiakasturvalli-
suudesta ja pyytää tarvitta-
essa apua 

vastaa omalta osaltaan työ-
suojeluvelvoitteen toteutu-
misesta ja asiakasturvalli-
suudesta 

ylläpitää toiminta- ja työky-
kyä työssään. 

ylläpitää toiminta- ja työky-
kyä työssään. 

ylläpitää oma-aloitteisesti 
toiminta- ja työkykyä työs-
sään. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen sekä arviointiin. 
Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta opintojen ohjausta. Opiskelijalle tiedotetaan jatko-opintomahdolli-
suuksista sekä kansainvälistymisen mahdollisuuksista. 
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2.4.10 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON LAITOSTEN PUHDISTUSPAL-
VELUT 

20 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 suunnittelee työtään ja valmistautuu työhönsä palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakkaan tarpeiden mukaan 

 ylläpitää kohteessa sovittua hygieniatasoa ja tekee infektioiden torjumiseksi tarvittavat toimenpiteet 

 noudattaa annettuja hygieniaohjeita työsään 

 valitsee ja käyttää tarkoituksenmukaisia siivousmenetelmiä ja -aineita 

 valitsee ja käyttää työssä tarvittavia ajanmukaisia siivousvälineitä ja -koneita 

 tekee ruokahuoltotehtäviä ja tuntee erityisruokavaliot 

 tekee vuodehuoltotehtäviä sekä liinavaate- ja pyykkihuoltotehtäviä 

 tekee erilaisia huoltotehtäviä, kuten apu- ja hoitovälineiden huoltamista 

 neuvoo ja ohjaa asiakasta sovitulla tavalla 

 vastaa omalta osaltaan työ- ja asiakasturvallisuudesta. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Työskentelyn suunnittelu ja työhön valmistautuminen 

 Ruokahuoltotehtävien toteuttaminen 

 Ylläpitosiivouksen toteuttaminen 

 Vuodehuolto-, liinavaate- ja pyykkihuoltotehtävien toteuttaminen 

 Hoitovälineiden huoltaminen 

 Työtehtävien päättäminen 

 Palvelukuvauksen ja työ- ja hygieniaohjeiden sekä laadunhallinnan välineiden käyttö 

 Ruokahuoltotehtävissä tarvittavien raaka-aineiden, välineiden, laitteiden ja koneiden käyttö 

 Siivousmenetelmien, -välineiden ja -koneiden sekä puhdistusaineiden käyttö 

 Asiakkaan toiminnan, työ- ja hygieniaohjeiden ja siivouksen tavoitteen tunteminen 

 Ravitsemussuositusten ja erityisruokavalioiden tunteminen 

 Apu- ja hoitovälineiden sekä liinavaate- ja pyykkihuolto-ohjeiden tunteminen 

 Lian laadun tunnistaminen ja pintamateriaalin tunteminen 

 Siivouksen osatekijöiden tunteminen 

 Jätehuolto-ohjeiden noudattaminen 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

Ylläpitosiivous sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa 5 osp 
Palvelutehtävät sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa 5 osp 
Sosiaali- ja terveydenhuollon puhdistuspalvelut työssäoppien 10 osp TO 
 

OPINTOJAKSOT 

Ylläpitosiivous sosiaali- ja terveydenhuollon laitok-
sissa 
 5 osp 

Sosiaali- ja terveydenhuollon puhdistuspalvelut työssä-
oppien 10 osp TO 
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Keskeiset sisällöt: 

 Siivousvaunun varustaminen, siivousaineiden, -
välineiden ja -koneiden valinta 

 Lian laadun tunnistaminen 

 Pintamateriaalit 

 Siivousmenetelmät 

 Ylläpitosiivouksen toteuttaminen kohtuullisessa 
ajassa 

 Asiakaslähtöinen toiminta 

 Joustava työskentely 

 Omantyön arviointi 

 Kestävä kehitys ja jätehuoltosuunnitelma 

 Käyttöturvallisuustiedotteet 

 Aseptinen työjärjestys ja desinfektioaineiden 
käyttö 

 
Oppimisympäristöt: 

 Oppilaitos 

 Verkko-opetus 

 Yrityskäynnit 
 
Toteuttamistavat: 

 Teoriaopetus 

 Alan kirjallisuus 

 Käytännöntyö 

 Tiimityöskentely 
 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Työsuunnitelman tekeminen 

 Toimipaikan työohjeiden noudattaminen 

 Ylläpitosiivouksen ja ruokahuoltotehtävien toteutta-
minen 

 Vuode-, liinavaate- ja pyykkihuoltotehtävien toteut-
taminen 

 Apu- ja hoitovälineiden tunteminen 

 Hygieniaohjeiden noudattaminen 

 Eritetahran poistaminen 

 Asiakaspalvelu 

 Vuorovaikutus, yhteistyö ja ongelmanratkaisu 

 Vaitiolovelvollisuus 

 Turvallisuusohjeiden noudattaminen 

 Jätehuolto-ohjeiden noudattaminen 
 
Oppimisympäristöt: 

 Työssäoppimispaikka 
 
Toteuttamistavat: 

 Työssäoppiminen 

 
 

Palvelutehtävät sosiaali- ja terveydenhuollon laitok-
sissa 5 osp 

 

Keskeisset sisällöt 

 Ruokahuoltotehtävät 

 Erityisruokavaliot 

 Eri-ikäisten ravitsemus ja ravitsemussuositukset 

 Ruokahuoltojärjestelmän tunteminen organisaa-
tiossa 

 Hygieeninen työskentely 

 Vuodehuolto 

 Liinavaate- ja pyykkihuolto 

 Apu- ja hoitovälineiden tunteminen 

 Jälkityöt 
 
Oppimisympäristöt: 

 Oppilaitos 

 Verkko-opetus 

 Yrityskäynnit 
 
Toteuttamistavat: 

 Teoriaopetus 

 Alan kirjallisuus 

 Käytännöntyö 

 Tiimityöskentely 
 

 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyysopintoja. 
 

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. 
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Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan seuraavasti: Opettajan antama palaute tehtävistä ja käytännön työstä, it-
searviointi. 
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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 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 puhtaanapito ja muissa palvelutehtävissä asiakaskohteessa, jossa työko-
konaisuuteen kuuluu vuodehuoltotehtäviä, ruokahuoltotehtäviä ja erilaisia apu- ja hoitovälineiden huoltotehtäviä. Sopivia 
työympäristöjä ovat esimerkiksi sairaaloiden, terveyskeskusten ja muiden vastaavien hoitolaitosten vuodeosastot. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon kotityöpalvelujen koulutusohjelman Sosiaali- ja terveydenhuollon laitos-
ten puhdistuspalvelut 20 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla puhtaanapito ja muissa palvelutehtävissä asiakaskohteessa, jossa työko-
konaisuuteen kuuluu vuodehuoltotehtäviä, ruokahuoltotehtäviä ja erilaisia apu- ja hoitovälineiden huoltotehtäviä. Sopivia 
työympäristöjä ovat esimerkiksi sairaaloiden, terveyskeskusten ja muiden vastaavien hoitolaitosten vuodeosastot. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Sosiaali- ja terveydenhuollon laitosten puhdistuspalveluissa asiakaskohteissa toimiminen. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla/oppilaitoksella. 
 

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, 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 

 
Työskentelyn suunnittelu 
ja työhön valmistautumi-
nen 

pukeutuu kohteessa käytet-
tävään työasuun ja käyttää 
ohjeiden mukaisia suojaimia 

pukeutuu kohteessa käytet-
tävään työasuun ja käyttää 
ohjeiden mukaisia suojaimia 

pukeutuu kohteessa käytet-
tävään työasuun ja käyttää 
ohjeiden mukaisia suojaimia 

toimii valmiin työsuunnitel-
man mukaan ja noudattaa 
työturvallisuutta 

tekee toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman ottaen huo-
mioon asiakkaan tarpeen ja 
noudattaen palvelukuvausta 
tai työohjetta ja työturvalli-
suutta 

tekee itsenäisesti toteutta-
miskelpoisen työsuunnitel-
man ottaen huomioon asiak-
kaan tarpeen ja noudattaen 
palvelukuvausta tai työoh-
jetta ja työturvallisuutta 

valitsee menetelmät ja va-
rustaa siivousvaunuun yllä-
pitosiivoukseen puhdistusai-
neet ja -välineet sekä ko-
neet 

valitsee menetelmät ja va-
rustaa siivousvaunuun yllä-
pitosiivoukseen tarkoituk-
senmukaiset siivousaineet, -
välineet ja koneet 

valitsee menetelmät ja va-
rustaa siivousvaunuun itse-
näisesti ylläpitosiivoukseen 
tarkoituksenmukaiset sii-
vousaineet, -välineet ja ko-
neet välittäen ammattimai-
sen kuvan työstään 

valmistautuu ruokahuolto-
tehtäviin ja toimii hyvää hy-
gieniaosaamista noudattaen 

valmistautuu ruokahuolto-
tehtäviin ja toimii johdonmu-
kaisesti ja järjestelmällisesti 
hyvää hygieniaosaamista 
noudattaen 

valmistautuu ruokahuolto-
tehtäviin omatoimisesti ja 
toimii johdonmukaisesti ja 
järjestelmällisesti hyvää hy-
gieniaosaamista noudattaen 

 
Ruokahuoltotehtävien to-
teuttaminen 

työskentelee hygieenisesti 
ruokahuoltotehtävissä 

työskentelee hygieenisesti 
ruokahuoltotehtävissä 

työskentelee hygieenisesti 
ja itsenäisesti ruokahuolto-
tehtävissä 

laittaa tarjottavat esille tai ja-
kaa ohjeistettuna ruokaa, 
mutta tarvitsee ohjeistusta 
oikean ruokavalion toteutu-
misen varmistamisessa 

laittaa tarjottavat esille tai ja-
kaa ruokaa organisaation ja-
kelujärjestelmän mukaan 
varmistaen, että asiakkaan 
ruokavalio toteutuu turvalli-
sesti 

laittaa tarjottavat esille tai ja-
kaa ruokaa organisaation ja-
kelujärjestelmän mukaan 
varmistaen, että asiakkaan 
ruokavalio toteutuu turvalli-
sesti, ja tarkkailee erityisruo-
kavalioiden toteutumista 
sekä pyytää tarvittaessa 
apua virheiden välttämiseksi 

 
Ylläpitosiivouksen toteutta-
minen 

toimii tavanomaisissa palve-
lutilanteissa asiallisesti 

toimii asiakaslähtöisesti ja 
ystävällisesti ja rauhallisesti 
erilaisissa palvelutilanteissa 

toimii asiakaslähtöisesti ja 
ystävällisesti sekä rauhalli-
sesti erilaisissa palvelutilan-
teissa edistäen asiakassuh-
teita omalla toiminnallaan 

 
 

työskentelee työryhmän jä-
senenä tai parin kanssa ja 
suhtautuu työtehtäviinsä ja 
työyhteisöön positiivisesti 

työskentelee työryhmän jä-
senenä tai parin kanssa ja 
suhtautuu työtehtäviinsä po-
sitiivisesti edistäen omalla 
toiminnallaan yhteistyötä 

työskentelee joustavasti työ-
ryhmän jäsenenä tai parin 
kanssa ja suhtautuu työteh-
täviinsä positiivisesti edis-
täen omalla toiminnallaan 
yhteistyötä sekä suhtautuu 
rauhallisesti yllättäviin tilan-
teisiin ja muuttaa työjärjes-
tyksiä niiden mukaisesti 

tekee ylläpitosiivouksen val-
miin työsuunnitelman mu-
kaisesti 

tekee ylläpitosiivouksen 
noudattaen tarkoituksenmu-
kaista työjärjestystä ja ot-
taen huomioon asiakkaan 
toiminnan 

tekee ylläpitosiivouksen it-
senäisesti tavoitteen mukai-
sessa työjärjestyksessä ot-
taen huomioon asiakkaan 
toiminnan ja muuttaen työs-
kentelyään tarvittaessa 
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työskentelee kohtuullisessa 
ajassa ja arvioi työnsä tulok-
sen 

työskentelee huolellisesti 
kohtuullisessa ajassa ja ar-
vioi työnsä tuloksen 

työskentelee huolellisesti 
kohtuullisessa ajassa ja 
ajoittaa työtehtävät keske-
nään asiakaslähtöisesti, 
joustavasti ja tehokkaasti 
sekä arvioi työnsä tuloksen 

toimii laatutavoitteiden sekä 
kestävän toimintatavan mu-
kaisesti 

toimii sovittujen laatutavoit-
teiden sekä kestävän toi-
mintatavan mukaisesti 

toimii omatoimisesti sovittu-
jen laatutavoitteiden sekä 
kestävän toimintatavan mu-
kaisesti 

arvioi yhteistyössä kestävän 
toimintatavan vaikutusta asi-
akkaalle ja yritykselle tai or-
ganisaatiolle 

arvioi yhteistyössä kestävän 
toimintatavan vaikutusta asi-
akkaalle ja yritykselle tai or-
ganisaatiolle 

arvioi kestävän toimintata-
van vaikutusta asiakkaalle 
ja yritykselle tai organisaa-
tiolle 

 
Vuodehuolto-, liinavaate- 
ja pyykkihuoltotehtävien 
toteuttaminen 

tekee tarvittavia vuodehuol-
totehtäviä sekä liinavaate- ja 
pyykkihuoltotehtäviä ja nou-
dattaa ohjattuna niistä an-
nettuja ohjeita 

tekee vuodehuoltotehtäviä 
sekä liinavaate- ja pyykki-
huoltotehtäviä noudattaen 
niistä annettuja ohjeita 

tekee itsenäisesti vuode-
huoltotehtävät sekä liina-
vaate- ja pyykkihuoltotehtä-
vät laadukkaasti ja kustan-
nustietoisesti ja noudattaen 
niistä annettuja ohjeita 

 
Hoitovälineiden huoltami-
nen 

huoltaa ohjeistettuna apuja 
hoitovälineitä ja käyttää 
huoltamisessa tarvittavia vä-
lineitä, laitteita ja koneita 

huoltaa apu- ja hoitoväli-
neitä käyttäen huoltami-
sessa tarvittavia välineitä, 
laitteita ja koneita 

huoltaa omatoimisesti apuja 
hoitovälineitä käyttäen huol-
tamisessa tarvittavia väli-
neitä, laitteita ja koneita työ-
turvallisesti 

 
Työtehtävien päättäminen 

puhdistaa, huoltaa ja järjes-
tää paikoilleen käyttämänsä 
välineet ja 
-koneet sekä ilmoittaa vi-
oista 

puhdistaa, huoltaa ja järjes-
tää paikoilleen käyttämänsä 
välineet ja 
-koneet ja huolehtii huoltoti-
lan ja keittiön siisteydestä ja 
tarvikkeiden täydennyksestä 
sekä ilmoittaa vioista 

puhdistaa, huoltaa ja järjes-
tää paikoilleen käyttämänsä 
välineet ja 
-koneet itsenäisesti ja huo-
lehtii huoltotilan ja keittiön 
siisteydestä ja tarvikkeiden 
täydennyksestä vastuulli-
sesti sekä ilmoittaa vioista 

käsittelee jätteet jätehuolto-
ohjeiden mukaan 

käsittelee jätteet jätehuolto-
ohjeiden mukaan 

käsittelee jätteet jätehuolto-
ohjeiden mukaan 

tekee tarvittavia jälkitöitä. tekee vastuullisesti tarvitta-
vat jälkityöt. 

tekee vastuullisesti tarvitta-
vat jälkityöt ja huolehtii 
omalta osaltaan palveluko-
konaisuuden onnistumi-
sesta. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Palvelukuvauksen ja työ- 
ja hygieniaohjeiden sekä 
laadunhallinnan välineiden 
käyttö 

toimii siivouksen palveluku-
vauksen ja työohjeiden mu-
kaisesti 

toimii siivouksen palveluku-
vauksen ja työohjeiden mu-
kaisesti 

toimii siivouksen palveluku-
vauksen ja työohjeiden mu-
kaisesti soveltaen niitä 
muuttuviin tilanteisiin 

toimii hygieniaohjeiden ja 
-määräysten mukaisesti 

toimii hygieniaohjeiden ja 
-määräysten mukaisesti 

toimii hygieniaohjeiden ja 
-määräysten mukaisesti 

suhtautuu asiallisesti saa-
maansa palautteeseen 

ottaa vastaan palautetta ja 
muuttaa tarvittaessa toimin-
taansa ja työskentelyään 

pyytää palautetta ja käyttää 
sitä työnsä ja palvelun kehit-
tämiseen ja saavuttaa sovi-
tun laadun 

 
Ruokahuoltotehtävissä tar-
vittavien raaka-aineiden, 
välineiden, laitteiden ja ko-
neiden käyttö 

käyttää ja puhdistaa työn 
edellyttämiä keittiön työväli-
neitä ja koneita noudattaen 
työturvallisuutta 

käyttää ja puhdistaa työ-
suunnitelmansa edellyttämiä 
keittiön työvälineitä ja ko-
neita ohjeen mukaan nou-
dattaen työturvallisuutta ja 
ergonomiaa 

käyttää ja puhdistaa omatoi-
misesti työsuunnitelmansa 
edellyttämiä keittiön työväli-
neitä ja koneita noudattaen 
työturvallisuutta ja er-
gonomiaa 

käsittelee raaka-aineita ruo-
kahuoltotehtävien eri vai-
heissa ohjeiden mukaan 

käsittelee, varastoi ja säilyt-
tää raaka-aineita ruokahuol-
totehtävien eri vaiheissa oh-
jeen mukaan 

käsittelee, varastoi ja säilyt-
tää raaka-aineita omatoimi-
sesti ohjeiden mukaan ruo-
kahuoltotehtävien eri vai-
heissa 
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Siivousmenetelmien, 
-välineiden ja - koneiden 
sekä puhdistusaineiden 
käyttö 

tekee ylläpitosiivousta tar-
koituksenmukaisilla siivous-
menetelmillä 

tekee ylläpitosiivousta tar-
koituksenmukaisilla siivous-
menetelmillä ottaen huomi-
oon lian laadun, pintamateri-
aalin ja työnsä tavoitteen 

tekee ylläpitosiivousta itse-
näisesti työhön parhaiten 
soveltuvilla siivousmenetel-
millä ottaen huomioon lian 
laadun, pintamateriaalin ja 
työnsä tavoitteen 

käyttää puhdistus- ja desin-
fektioaineita tarkoituksen-
mukaisesti 

käyttää puhdistus- ja desin-
fektioaineita turvallisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti ot-
taen huomioon taloudelli-
suuden 

käyttää puhdistus- ja desin-
fektioaineita turvallisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti ot-
taen huomioon taloudelli-
suuden ja kestävän toimin-
tatavan 

käyttää työssä tarvittavia vä-
lineitä ja -koneita turvalli-
sesti. 

käyttää työssä tarvittavia vä-
lineitä ja -koneita turvalli-
sesti ja ergonomisesti. 

käyttää työssä tarvittavia vä-
lineitä ja -koneita toiminta-
periaatteen mukaan, talou-
dellisesti, turvallisesti ja er-
gonomisesti. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Asiakkaan toiminnan, työ- 
ja hygieniaohjeiden ja sii-
vouksen tavoitteen tunte-
minen 

tietää asiakaskohteen toi-
minnan niin, että saavuttaa 
siivouspalvelun tavoitteen 

tietää asiakaskohteen toi-
minnan, työohjeet ja siivouk-
sen tavoitteet niin, että tuot-
taa sovittua laatua 

tietää asiakaskohteen toi-
minnan, työohjeet ja siivouk-
sen tavoitteet niin, että tuot-
taa sovitun laadun ja saa-
vuttaa asiakkaan tyytyväi-
syyden 

toimii hygieniaohjeiden mu-
kaisesti ja onnistuu ylläpitä-
mään hyvää hygieniatasoa 

tietää hygieniaohjeiden si-
sällön ja merkityksen työs-
sään niin, että ylläpitää hy-
vää hygieniatasoa 

tietää hygieniaohjeiden si-
sällön ja merkityksen työs-
sään sekä tartuntatautien le-
viämistavat niin, että ylläpi-
tää hyvää hygieniatasoa ja 
osallistuu omalta osaltaan 
tartuntatautien leviämisen 
estämiseen 

 toimii yhteistyössä asiak-
kaan kanssa niin, että saa-
vuttaa ohjattuna halutun lop-
putuloksen 

toimii yhteistyössä asiak-
kaan kanssa niin, että saa-
vuttaa halutun lopputulok-
sen 

toimii joustavasti ja yhteis-
työssä asiakkaan ja työyh-
teisön kanssa ottaen huomi-
oon organisaation tai yrityk-
sen toiminta-ajatuksen 

 
Ravitsemussuositusten ja 
erityisruokavalioiden tunte-
minen 

tuntee ravitsemussuosituk-
set ja erityisruokavaliot niin, 
että ohjeistettuna varmistaa 
asiakkaiden ruokavalion to-
teutumisen 

tuntee ravitsemussuosituk-
set ja erityisruokavaliot niin, 
että varmistaa asiakkaiden 
ruokavalion toteutumisen 

tuntee ravitsemussuosituk-
set ja erityisruokavaliot niin, 
että varmistaa asiakkaiden 
ruokavalion turvallisen to-
teutumisen ja havaitsee 
ajoissa mahdolliset virheet 
sekä tiedottaa niistä ruuan-
jakelusta vastaaville henki-
löille 

 
Apu- ja hoitovälineiden 
sekä liinavaate- ja pyykki-
huolto-ohjeiden tuntemi-
nen 

tietää huollettavat apu- ja 
hoitovälineet niin, että huol-
taa välineet tarkoituksenmu-
kaisesti 

tietää huollettavat apu- ja 
hoitovälineet sekä niiden 
tarvitsemat huoltotoimenpi-
teet ja huoltokierron niin, 
että huoltaa välineet tarkoi-
tuksenmukaisesti 

tietää huollettavat apu- ja 
hoitovälineet sekä niiden 
tarvitsemat huoltotoimenpi-
teet ja huoltokierron niin, 
että huoltaa välineet tarkoi-
tuksenmukaisesti, taloudelli-
sesti ja kestävän toimintata-
van mukaisesti sekä havain-
noi mahdolliset virheelliset 
välineet ja ilmoittaa korjaus-
tarpeista eteenpäin 

tietää liinavaate- ja pyykki-
huolto-ohjeet niin, että toi-
mittaa ne huollettavaksi 

tietää liinavaate- ja pyykki-
huolto-ohjeet ja niiden huol-
tokierron niin, että toimittaa 
ne tarkoituksenmukaisesti 
huollettavaksi 

tietää liinavaate- ja pyykki-
huolto-ohjeet ja niiden huol-
tokierron niin, että toimittaa 
ne tarkoituksenmukaisesti 
huollettavaksi 

 tunnistaa lian laadun ja on 
tietoinen pintamateriaaleista 

tunnistaa lian laadun ja on 
perehtynyt kohteen pinta-

tunnistaa lian laadun ja on 
perehtynyt kohteen pinta-
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Lian laadun tunnistaminen 
ja pintamateriaalin tunte-
minen 

niin, että käyttää tarkoituk-
senmukaisia siivousmene-
telmiä 

materiaaleihin niin, että va-
litsee ja käyttää tarkoituk-
senmukaisia siivousmene-
telmiä 

materiaaleihin niin, että va-
litsee ja käyttää tarkoituk-
senmukaisia siivousmene-
telmiä edistäen toiminnal-
laan pintamateriaalin säily-
mistä 

 
Siivouksen osatekijöiden 
tunteminen 

valitsee tarkoituksenmukai-
set siivousmenetelmät 

tietää siivouksen osatekijät 
niin, että valitsee tarkoituk-
senmukaiset siivousmene-
telmät 

tietää siivouksen osatekijät 
niin, että valitsee itsenäi-
sesti tarkoituksenmukaiset 
siivousmenetelmät 

valitsee tarkoituksenmukai-
sen siivousaineen kohteen 
ylläpitosiivoukseen 

tietää siivousaineiden pH:n 
ja keskeisimpien tehoainei-
den merkityksen niin, että 
valitsee tarkoituksenmukai-
sen aineen kohteen ylläpito-
siivoukseen 

tietää siivousaineiden pH:n 
ja tehoaineiden merkityksen 
niin, että valitsee omatoimi-
sesti tarkoituksenmukaisen 
aineen kohteen ylläpitosii-
voukseen 

perehtyy käytettävien sii-
vousaineiden käyttöturvatie-
dotteisiin 

on perehtynyt käyttämiensä 
siivousaineiden käyttöturva-
tiedotteisiin 

tuntee käyttämiensä siivous-
aineiden käyttöturvatiedot-
teet ja hyödyntää niiden oh-
jeita työssään 

Jätehuolto-ohjeiden nou-
dattaminen 

noudattaa työssään jäte-
huoltosuunnitelmaa. 

noudattaa työssään jäte-
huoltosuunnitelmaa. 

noudattaa ja soveltaa itse-
näisesti työssään jätehuolto-
suunnitelmaa. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

toimii tutuissa tilanteissa 
asiakkaiden kanssa ja tarvit-
see uusissa tilanteissa oh-
jausta 

toimii muuttuvissa asiakas-
palvelutilanteissa oma-aloit-
teisesti ja oppii niistä 

toimii muuttuvissa asiakas-
palvelutilanteissa oma-aloit-
teisesti ja itsenäisesti, oppii 
niistä ja löytää asiakastilan-
teeseen parhaiten sopivan 
toimintatavan ja ratkaisun 

suhtautuu alaan ja työhön 
myönteisesti 

suhtautuu alaan myöntei-
sesti ja on kiinnostunut työs-
tään 

suhtautuu alaan myöntei-
sesti, on kiinnostunut työs-
tään, hakee alan tietoa eri 
tietolähteistä ja on valmis 
oppimaan muilta 

hakee apua ongelmatilan-
teissa 

perustelee ongelmatilan-
teissa tekemänsä ratkaisut 

perustelee ongelmatilan-
teissa tekemänsä ratkaisut 
ja toimintansa ammatillisilla 
tiedoilla 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii asiallisesti ja selviytyy 
asiakastilanteista sekä 
omista työtehtävistä työyh-
teisössä 

toimii asiakkaan toiminnan 
huomioon ottaen huolelli-
sesti omissa työtehtävissä 
työyhteisössä 

toimii asiakkaan toiminnan 
huomioon ottaen, huolelli-
sesti ja joustavasti asiakasti-
lanteissa sekä omissa työ-
tehtävissä työyhteisössä 

tekee yhteistyötä tavallisissa 
tilanteissa työyhteisössä 

tekee yhteistyötä työyhtei-
sössään erilaisissa tilan-
teissa 

tekee mielellään ja moni-
puolisesti yhteistyötä työyh-
teisössä, asiakkaiden ja si-
dosryhmien kanssa 

toimii erilaisissa vuorovaiku-
tustilanteissa 

toimii tilanteen edellyttä-
mällä tavalla erilaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa 

toimii tilanteen edellyttä-
mällä tavalla erilaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa ja tuo 
rakentavasti esille erilaisia 
näkökantoja 

tekee vastuullaan olevat 
tehtävät niin, että tarvitsee 
ajoittain ohjeistusta 

tekee vastuullaan olevat työt 
huolellisesti 

toimii vastuullisesti työssään 
ja tukee ja auttaa muita 
sekä ottaa työssään huomi-
oon seuraavan työvaiheen 
ja työntekijän 

 
Ammattietiikka 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa sovittuja työtä 
koskevia sääntöjä ja työ-
aikoja 

noudattaa sovittuja työtä 
koskevia sääntöjä ja työ-

noudattaa sovittuja työtä 
koskevia sääntöjä ja työ-
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aikoja sekä sopii pääsään-
töisesti poikkeamista sovi-
tun toimintatavan mukaisesti 

aikoja sekä sopii poikkea-
mista sovitun toimintatavan 
mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti, ystävälli-
sesti ja ammatillisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti, ystävälli-
sesti ja muuttuvissakin tilan-
teissa ammatillisesti 

käyttää ammattisanastoa käyttää pääsääntöisesti am-
mattisanastoa 

käyttää työssään ammatti-
sanastoa asiantuntevasti 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

tuntee hätäensiaputilantei-
den toimintaohjeet 

tuntee hätäensiaputilantei-
den toimintaohjeet 

tuntee hätäensiaputilantei-
den toimintaohjeet 

tuntee paloturvallisuutta 
koskevat toimintaohjeet 

tuntee paloturvallisuutta 
koskevat toimintaohjeet 

tuntee paloturvallisuutta 
koskevat toimintaohjeet 

toimii työssään turvallisesti vastaa omalta osaltaan hen-
kilökohtaisesta työturvalli-
suudesta ja asiakasturvalli-
suudesta ja pyytää tarvitta-
essa apua 

vastaa omalta osaltaan työ-
suojeluvelvoitteen toteutu-
misesta ja asiakasturvalli-
suudesta 

ylläpitää toiminta- ja työky-
kyä työssään. 

ylläpitää toiminta- ja työky-
kyä työssään. 

ylläpitää oma-aloitteisesti 
toiminta- ja työkykyä työs-
sään. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen sekä arviointiin. 
Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta opintojen ohjausta. Opiskelijalle tiedotetaan jatko-opintomahdolli-
suuksista sekä kansainvälistymisen mahdollisuuksista. 
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2.4.11 VAATTEIDEN JA TEKSTIILIEN HUOLTO 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 suunnittelee vaatteiden ja tekstiilien huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita 

 esikäsittelee ja lajittelee pyykin 

 pesee ja kuivattaa asiakkaiden pyykkiä 

 huoltaa asiakaskohteessa olevia muita tekstiilejä 

 valitsee ja käyttää työssään tarkoituksenmukaisia tekstiilien pesu- ja hoitoaineita, menetelmiä ja -koneita 

 jälkikäsittelee tekstiilejä tarkoituksenmukaisilla menetelmillä 

 lähettää pyykin pesulaan ja vastaanottaa pesulasta tulevan pyykin 

 huolehtii tekstiilien ja vaatteiden säilytyksestä omalta osaltaan 

 noudattaa työturvallisuutta 

 arvioi omaa toimintaansa. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 
 

 Tekstiilihuoltotehtäviin valmistautuminen 

 Pyykin lajitteleminen ja käsitteleminen 

 Pyykin peseminen ja kuivattaminen 

 Tekstiilien käsitteleminen 

 Tekstiilien säilyttäminen 

 Pesulasta tulevan pyykin käsitteleminen 

 Oman toiminnan arviointi 

 Tekstiilien pesu- ja hoitoaineiden valinta ja käyttö 

 Tekstiilein huoltomenetelmien ja -koneiden käyttö 

 Tekstiilien jälkikäsittelymenetelmien käyttö 

 Kuitumateriaalien ominaisuuksien tunteminen ja hoito-ohjemerkintöjen tulkitseminen 

 Puhdistuksen osatekijöiden tunteminen 

 Tekstiilituholaisten tunteminen 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

Pyykin käsittely ja vastaanottaminen 5 osp 
Tekstiilihuoltotehtävien suorittaminen asiakaskohteissa 10 osp TO     
 

OPINTOJAKSOT 

Pyykin käsittely ja vastaanottaminen 5 osp 
Tekstiilihuoltotehtävien suorittaminen asiakaskoh-
teissa 10 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Kuitumateriaalien ominaisuuksien tunteminen ja 
hoito-ohjemerkintöjen tulkitseminen 

 Tekstiilien pesu- ja hoitoaineiden valinta ja käyttö 

 Laitteiden ja koneiden turvallinen käyttö 

 Pyykin lajitteleminen ja käsitteleminen 

 Pyykin peseminen ja kuivattaminen 

 Tekstiilien säilyttäminen 

 Pyykin lähettäminen pesulaan ja vastaanotto pe-
sulasta 

 Tekstiilituholaisten tunteminen 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Pyykin lajittelu, esikäsittely, pesu, kuivatus ja jälki-
käsittely 

 Tekstiilien säilytys 

 Pyykin lähettäminen pesulaan ja vastaanotto pe-
sulasta 

 
Oppimisympäristöt: 
 

 Työssäoppimispaikat 
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Oppimisympäristöt: 

 Oppilaitos 

 Verkko-opetus 

 Alan työpaikat 
 
Toteuttamistavat:  

 Teoriaopetus, alan kirjallisuus, käytännöntyö, tii-
mityöskentely 

 

 
Toteuttamistavat: 

 Ammattityössä asiakaskohteissa 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyys opintoja. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 

Oppimista arvioidaan tutkinnonosassa oppimistehtävien, harjoitustöiden sekä opiskelijan itsearvioinnin perusteella. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla 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 työpaikoissa, joissa tehdään vaatteiden ja tekstiilien hoitoon ja huoltoon 
liittyviä työtehtäviä. Esimerkiksi asiakaskodeissa (yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaisissa laitoksissa (hoivakodit, 
vanhainkodit, palvelukeskukset), sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa, päiväkodeissa, kouluissa, virastoissa, 
 
tuotantolaitoksissa, hyvinvointi- ja matkailukeskuksissa tai hotelleissa sekä oppilaitoksessa. Opiskelija tekee vaatteiden 
ja tekstiilien hoitoon ja huoltoon liittyviä tehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta 
vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 
Hätäensiapua ja paloturvallisuutta koskevat toimintaohjeet arvioidaan haastattelun avulla. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Tekstiilituholaisten tunteminen arvioidaan osaamistehtävällä tai ryhmätyöllä. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Kotityö- ja puhdistuspalvelun perustutkinnon, Kotityöpalvelujen koulutusohjelman Vaatteiden ja tekstiilien huolto 15 
osp, tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla työpaikoissa, joissa tehdään vaatteiden ja tekstiilien hoitoon ja huoltoon 
liittyviä työtehtäviä. Esimerkiksi asiakaskodeissa (yksityiskodit, palveluasunnot), kodinomaisissa laitoksissa (hoivakodit, 
vanhainkodit, palvelukeskukset), sairaaloissa ja muissa hoitolaitoksissa, päiväkodeissa, kouluissa, virastoissa, tuotanto-
laitoksissa, hyvinvointi- ja matkailukeskuksissa tai hotelleissa sekä oppilaitoksessa. Opiskelija tekee vaatteiden ja tekstii-
lien hoitoon ja huoltoon liittyviä tehtäviä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan 
ammattitaitovaatimuksia. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen asiakaskohteissa 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla/oppilaitoksella. 
 

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 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 

 
Tekstiilihuoltotehtäviin val-
mistautuminen 

ajoittaa ohjeen mukaan 
tekstiilihuoltotehtäviä ja työ-
vuoronsa muita tehtäviä 

ajoittaa tekstiilihuoltotehtä-
viä ja työvuoronsa muita 
tehtäviä 

ajoittaa tekstiilihuoltotehtä-
vät ja työvuoronsa muut teh-
tävät keskenään joustavaksi 
kokonaisuudeksi 

pukeutuu tilanteeseen sopi-
valla tavalla ja käyttää tarvit-
tavia suojaimia 

pukeutuu tilanteeseen sopi-
valla tavalla, käyttää tarvitta-
via suojaimia ja toimii anne-
tun ohjeen mukaan 

pukeutuu tilanteeseen sopi-
valla tavalla, käyttää tarvitta-
via suojaimia 

 
Pyykin lajitteleminen ja kä-
sitteleminen 

lajittelee ja esikäsittelee 
pestävän pyykin 

lajittelee ja esikäsittelee 
pestävän pyykin hoito-oh-
jeen ja pesutarpeen mukaan 

lajittelee ja esikäsittelee it-
senäisesti pestävän pyykin 
hoito-ohjeen ja pesutarpeen 
mukaan 

lähettää ohjeistettuna pestä-
vän pyykin pesulaan 

lähettää pestävän pyykin 
ohjeen mukaan pesulaan 

lähettää itsenäisesti pestä-
vän pyykin sovitulla tavalla 
pesulaan 

toimii tavanomaisissa palve-
lutilanteissa asiallisesti 

työskentelee kohtuullisessa 
ajassa ja toimii asiakasläh-
töisesti ja ystävällisesti eri-
laisissa palvelutilanteissa 

työskentelee huolellisesti ja 
kohtuullisessa ajassa sekä 
toimii asiakaslähtöisesti ja 
ystävällisesti erilaisissa pal-
velutilanteissa edistäen 
asiakassuhteita omalla toi-
minnallaan 
 

 
Pyykin peseminen ja kui-
vattaminen 

pesee ja kuivattaa pyykin 
hoito-ohjeen mukaan 

pesee ja kuivattaa pyykin 
hoito-ohjeen mukaan 

pesee ja kuivattaa pyykin it-
senäisesti hoito-ohjeen mu-
kaan 

työskentelee hygieenisessä 
työjärjestyksessä ja arvioi 
pyykinpesutulosta 

noudattaa hygieenisestä 
työjärjestyksestä annettuja 
ohjeita ja arvioi pyykinpesu-
tuloksen 

työskentelee hygieenisessä 
työjärjestyksessä ja arvioi 
pyykinpesutuloksen 

 
Tekstiilien käsitteleminen 

jälkikäsittelee tavanomaiset 
tekstiilit ja saavuttaa tarkoi-
tuksenmukaisen lopputulok-
sen 

jälkikäsittelee tekstiilit ohjei-
den mukaan niin, että loppu-
tulos on hyvä, ja työskente-
lee kohtuullisessa ajassa 
 

jälkikäsittelee tekstiilit itse-
näisesti niin, että lopputulos 
on viimeistelty ja laadukas 

työskentelee ohjattuna ta-
loudellisesti 

työskentelee tehokkaasti ja 
taloudellisesti 

ottaa vastuuta työprosessin 
etenemisestä ja työskente-
lee tehokkaasti ja taloudelli-
sesti 

 
Tekstiilien säilyttäminen 

huolehtii ohjeiden mukaan 
tekstiilien asianmukaisesta 
säilytyksestä 

huolehtii tekstiilien asianmu-
kaisesta säilytyksestä 

huolehtii omatoimisesti teks-
tiilien asianmukaisesta säily-
tyksestä 
 

 
Pesulasta tulevan pyykin 
käsitteleminen 

vastaanottaa pesulasta tule-
van pyykin ja huolehtii oh-
jeistettuna sen asianmukai-
sesta säilytyksestä 

vastaanottaa ja tarkistaa pe-
sulasta tulevan pyykin ja 
huolehtii sen asianmukai-
sesta säilytyksestä 

vastaanottaa ja tarkistaa pe-
sulasta tulevan pyykin laa-
dun ja määrän ja huolehtii 
omatoimisesti sen asianmu-
kaisesta säilytyksestä 
 

 
Oman toiminnan arviointi 

arvioi omaa toimintaansa ja 
työn onnistumista. 

arvioi omaa toimintaansa ja 
työn onnistumista sekä tun-
nistaa kehittämistarpeita. 

arvioi omaa toimintaansa ja 
työn onnistumista sekä tun-
nistaa kehittämistarpeita ja 
perustelee arviotaan. 
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2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Tekstiilien pesu- ja hoitoai-
neiden valinta ja käyttö 

valitsee ja käyttää tekstiilien 
huollossa käytettäviä aineita 
tarkoituksenmukaisesti 

valitsee ja käyttää tekstiilien 
huollossa käytettäviä aineita 
turvallisesti ja tarkoituksen-
mukaisesti ottaen huomioon 
taloudellisuuden 

valitsee ja käyttää tekstiilien 
huollossa käytettäviä aineita 
turvallisesti ja tarkoituksen-
mukaisesti ottaen huomioon 
taloudellisuuden ja kestävän 
toimintatavan 

 
Tekstiilien huoltomenetel-
mien ja 
-koneiden käyttö 

käyttää erilaisia pyykinpesu-
menetelmiä hoito-ohjeen ja 
tarpeen mukaan 

valitsee ja käyttää erilaisia 
pyykinpesumenetelmiä 
hoito-ohjeen ja tarpeen mu-
kaan 

valitsee ja käyttää itsenäi-
sesti erilaisia pyykinpesu-
menetelmiä hoito-ohjeen ja 
tarpeen mukaan 

käyttää kohteessa olevia 
pyykinpesukoneita ja valit-
see ohjattuna tarkoituksen-
mukaiset pesuohjelmat 

käyttää kohteessa olevia 
pyykinpesukoneita ja valit-
see ohjeiden mukaan tarkoi-
tuksenmukaiset pesuohjel-
mat 

käyttää kohteessa olevia 
pyykinpesukoneita itsenäi-
sesti ja valitsee tarkoituk-
senmukaiset pesuohjelmat 
hyödyntäen ohjeita 

käyttää ohjeen mukaan 
vaihtoehtoisia kuivatusme-
netelmiä 

käyttää vaihtoehtoisia kuiva-
tusmenetelmiä 

käyttää soveltaen vaihtoeh-
toisia kuivatusmenetelmiä 

käyttää koneita turvallisesti käyttää koneita turvallisesti 
ja ergonomisesti 

käyttää koneita turvallisesti 
ja ergonomisesti ottaen huo-
mioon taloudellisuuden ja 
kestävän toimintatavan 

 
Tekstiilien jälkikäsittelyme-
netelmien käyttö 

käyttää kohteessa olevia 
tekstiilien jälkikäsittelymene-
telmiä, 
-välineitä ja -laitteita 

käyttää kohteessa olevia 
tekstiilien jälkikäsittelymene-
telmiä, 
-välineitä ja -laitteita 

käyttää kohteessa olevia 
tekstiilien jälkikäsittelymene-
telmiä, 
-välineitä ja -laitteita 

käyttää soveltaen vaihtoeh-
toisia pyykin jälkikäsittely-
menetelmiä 

käyttää välineitä ja laitteita 
turvallisesti. 

käyttää välineitä ja laitteita 
turvallisesti ja ergonomi-
sesti. 

käyttää välineitä ja laitteita 
turvallisesti ja ergonomisesti 
ottaen huomioon taloudelli-
suuden. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Kuitumateriaalien ominai-
suuksien tunteminen ja 
hoito-ohjemerkintöjen tul-
kitseminen 

tunnistaa tavallisimpien 
tekstiilimateriaalien hoito-
ominaisuuksia niin, että sel-
viytyy tekstiilien pesusta ja 
jälkikäsittelystä ohjeiden 
mukaan 

tunnistaa tavallisimpien 
tekstiilimateriaalien hoito-
ominaisuuksia niin, että sel-
viytyy tekstiilien pesusta ja 
jälkikäsittelystä 

tunnistaa tavallisimmat teks-
tiilimateriaalien hoito-omi-
naisuudet niin, että selviytyy 
tekstiilien pesusta ja jälkikä-
sittelystä itsenäisesti 

tulkitsee hoito-ohjemerkin-
töjä ja valitsee tekstiileille 
sopivan huoltomenetelmän 

tulkitsee hoito-ohjemerkin-
nät ja valitsee niiden perus-
teella tekstiileille sopivan 
huoltomenetelmän 

tulkitsee hoito-ohjemerkin-
nät ja valitsee niiden perus-
teella tekstiileille sopivan 
huoltomenetelmän 
 

 
Puhdistuksen osatekijöi-
den tunteminen 

valitsee tarkoituksenmukai-
sen tekstiilien huoltomene-
telmän 

tietää puhdistuksen osateki-
jät niin, että valitsee tarkoi-
tuksenmukaisen tekstiilien 
huoltomenetelmän 

tietää puhdistuksen osateki-
jät niin, että valitsee itsenäi-
sesti tarkoituksenmukaisen 
tekstiilien huoltomenetelmän 
 

tietää tekstiilien huoltoainei-
den käyttötarkoituksen niin, 
että valitsee ohjeen mukaan 
materiaalille ja lialle sopivan 
tekstiilien huoltoaineen 

tietää tekstiilien huoltoainei-
den käyttötarkoituksen niin, 
että valitsee ohjeen mukaan 
materiaalille ja lialle sopivan 
tekstiilien huoltoaineen 

tietää tekstiilien huoltoainei-
den käyttötarkoituksen niin, 
että valitsee materiaalille ja 
lialle sopivan tekstiilien huol-
toaineen 

 
Tekstiilituholaisten tunte-
minen 

on tietoinen tavallisimmista 
tekstiilituholaisista ja tietää 
niiden aiheuttamia haittoja 
niin, että pystyy ohjeistet-
tuna torjumaan niitä. 

on perehtynyt tavallisimpiin 
tekstiilituholaisiin ja tietää 
niiden aiheuttamat haitat 
niin, että pystyy torjumaan 
niitä ohjeen mukaan. 

on perehtynyt tavallisimpiin 
tekstiilituholaisiin ja tietää 
niiden aiheuttamat haitat 
niin, että pystyy torjumaan 
niiden aiheuttamia haittoja 
tekstiileille. 
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4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

toimii tutuissa tilanteissa 
asiakkaiden kanssa ja tarvit-
see uusissa tilanteissa oh-
jeistusta 

toimii muuttuvissa asiakas-
palvelutilanteissa oma-aloit-
teisesti ja oppii niistä 

toimii muuttuvissa asiakas-
palvelutilanteissa oma-aloit-
teisesti ja itsenäisesti, oppii 
niistä ja löytää asiakastilan-
teeseen parhaiten sopivan 
toimintatavan ja ratkaisun 

suhtautuu myönteisesti työ-
hönsä 

suhtautuu työhönsä myön-
teisesti ja on kiinnostunut 
työstään 

suhtautuu työhönsä myön-
teisesti, on kiinnostunut 
työstään, hakee tietoa eri 
tietolähteistä ja on valmis 
oppimaan muilta 

hakee apua ongelmatilan-
teissa 

perustelee ongelmatilan-
teissa tekemänsä ratkaisut 

perustelee ongelmatilan-
teissa tekemänsä ratkaisut 
ja toimintansa ammatillisilla 
tiedoilla 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii asiallisesti ja selviytyy 
asiakastilanteista sekä 
omista työtehtävistä työyh-
teisössä 

toimii asiakkaan toiminnan 
huomioon ottaen huolelli-
sesti omissa työtehtävissä 
työyhteisössä 

toimii asiakkaan toiminnan 
huomioon ottaen huolelli-
sesti ja joustavasti asiakasti-
lanteissa sekä omissa työ-
tehtävissä työyhteisössä 

tekee yhteistyötä tavallisissa 
tilanteissa työyhteisössä 

tekee yhteistyötä työyhtei-
sössään erilaisissa tilan-
teissa 

tekee mielellään ja moni-
puolisesti yhteistyötä työyh-
teisössä, asiakkaiden ja si-
dosryhmien kanssa 

toimii erilaisissa vuorovaiku-
tustilanteissa 

toimii tilanteen edellyttä-
mällä tavalla erilaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa 

toimii tilanteen edellyttä-
mällä tavalla erilaisissa vuo-
rovaikutustilanteissa 

 
Ammattietiikka 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa sovittuja työaikoja noudattaa sovittuja työaikoja 
ja pääsääntöisesti sopii 
poikkeamista sovitun toimin-
tatavan mukaisesti 

noudattaa sovittuja työaikoja 
ja sopii poikkeamista sovi-
tun toimintatavan mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti, ystävälli-
sesti ja ammatillisesti 

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti, ystävälli-
sesti ja muuttuvissakin tilan-
teissa ammatillisesti 

käyttää ammattisanastoa käyttää pääsääntöisesti am-
mattisanastoa 

käyttää työssään ammatti-
sanastoa asiantuntevasti 

toimii kestävän toimintata-
van mukaisesti 

toimii kestävän toimintata-
van mukaisesti 

toimii omatoimisesti kestä-
vän toimintatavan mukai-
sesti 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

tuntee hätäensiaputilantei-
den toimintaohjeet 

tuntee hätäensiaputilantei-
den toimintaohjeet 

tuntee hätäensiaputilantei-
den toimintaohjeet 

tuntee paloturvallisuutta 
koskevat toimintaohjeet 

tuntee paloturvallisuutta 
koskevat toimintaohjeet 

tuntee paloturvallisuutta 
koskevat toimintaohjeet 

toimiiyössään turvallisesti vastaa omalta osaltaan hen-
kilökohtaisesta työturvalli-
suudesta ja asiakasturvalli-
suudesta ja pyytää tarvitta-
essa apua 

vastaa omalta osaltaan työ-
suojeluvelvoitteen toteutu-
misesta ja asiakasturvalli-
suudesta 

ylläpitää toiminta- ja työky-
kyä työssään. 

ylläpitää toiminta- ja työky-
kyä työssään. 

ylläpitää oma-aloitteisesti 
toiminta- ja työkykyä työs-
sään. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen sekä arviointiin. 
Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta opintojen ohjausta. Opiskelijalle tiedotetaan jatko-opintomahdolli-
suuksista sekä kansainvälistymisen mahdollisuuksista. 
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2.4.19.1 HOITOTYÖ ASIAKASKOHTEISSA  

 

5-15 osp  

 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET  
  
Opiskelija  
  

 suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan  
 toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyiltään erilaisten asiakkaiden kanssa ja ottaa huomioon heidän avustamiseen 

liittyvät palvelutarpeensa  
 avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa  
 suunnittelee ja järjestää virikkeellistä toimintaa eri-ikäisille ja toimintakyvyltään erilaisille asiakkaille  
 noudattaa työ- ja asiakasturvallisuutta  
 arvioi omaa toimintaansa.  

  
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPETUSMENETELMÄT  

  
Keskeiset sisällöt:  
  

 Vastuullinen työskentely  

 Asiakkaan avustaminen päivittäisissä toiminnoissa  

 Hygieniassa avustaminen  
o  puhtaudesta huolehtiminen  
o  peseytymisessä- ja pukeutumisessa avustaminen  

 Liikkumisessa avustaminen  
o wc-käyntien avustaminen  
o kävely-, istuma- ja seisomaharjoituksista huolehtiminen  
o apuvälineiden käyttäminen  

 Ruokailussa avustaminen  
o ruokailun järjestäminen  
o potilaan syöttäminen  

 Virikkeellisten toiminnan järjestäminen  

 Ergonomia ja työturvallisuus  

 Vaitiolovelvollisuuden noudattaminen  

 Aseptiikka  

 Vuorovaikutus ja yhteistyö  

 Oman toiminnan arviointi  
  
Oppimisympäristöt: Työssäoppimispaikat.  
  
Opetusmenetelmät: Työssäoppiminen.  
  
Opintojaksot:  

Hoitotyö asiakaskohteissa 5-15 osp, to  
  
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT  
 

Ei edeltävyysopintoja.  
 
  

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.  
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OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN  

   

Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta, jos koko tutkinnon osa suoritetaan ko-
konaisuudessaan. Mikäli arvosana muodostuu osasta tutkinnosta, se voidaan arvioida kriteereiden mukaisesti.  
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 yhdessä avustamistilanteessa ja järjestämällä yhden virikkeellisen toi-
mintatuokion asiakaskohteissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan am-
mattitaitovaatimuksia.  
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA  
  
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinnon kotityöpalvelujen koulutusohjelman Hoitotyö asiakaskohteissa 5-15 
osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.  

 
 

NÄYTÖN KUVAUS  
  

Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä.  
  

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla yhdessä avustamistilanteessa ja järjestämällä yhden virikkeellisen toi-
mintatuokion asiakaskohteissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan am-
mattitaitovaatimuksia.  
 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA  
 

Hoitotyö päivittäisissä toiminnoissa.  
 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ  
  
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla/oppilaitoksella.  

 

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 en-
nalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.  

  
  

ARVIOINNIN KOHDE  
  

 

ARVIOINTIKRITEERIT  

1. Työprosessin  
hallinta  

  
Tyydyttävä T1  

  
Hyvä H2  

  
Kiitettävä K3  

Opiskelija  

  

Asiakkaan kohtaami-
nenja yksilöllinenavusta-
minen  

suhtautuu eri-ikäisiin ja toi-
mintakyvyltään erilaisiinasi-
akkaisiin ystävällisesti  

kohtelee eri-ikäisiä ja toimin-
takyvyltään erilaisiaasiak-
kaita ystävällisesti ja tasa-ar-
voisesti huomioiden asiak-
kaan elämäntilanteen  

kohtelee eri-ikäisiä ja toi-
mintakyvyltään erilaisia 
asiakkaita luontevasti, ys-
tävällisesti ja tasa-arvoi-
sesti huomioiden asiak-
kaanelämäntilanteen  

avustaa asiakasta päivittäi-
sissä toiminnoissa  

avustaa ja opastaa asiakasta 
päivittäisissä toiminnoissa ja 
noudattaa annettujaohjeita  

avustaa ja opastaa itsenäi-
sesti asiakasta päivittäisis-
sätoiminnoissa työskennel-
len työympäristön toiminta-
tapojen mukaisesti  

huolehtii omasta ja asiak-
kaanturvallisuudesta  

huolehtii omasta ja asiak-
kaan turvallisuudesta  

huolehtii omasta ja asiak-
kaanturvallisuudesta  

  

Virikkeellisen toiminnan-
järjestäminen  

järjestää ohjeistettuna virik-
keellistä toimintaa eri-ikäi-
silleasiakkaille  

järjestää virikkeellistä toimin-
taa eri-ikäisille asiakkaille  

suunnittelee itsenäisesti ja 
järjestää virikkeellistä toi-
mintaa eri-ikäisille asiak-
kaille  

  

Avustamistilanteen päät-
täminen  
  

päättää avustamistilanteen  päättää avustamistilanteen  päättää avustamistilanteen 
itsenäisesti varmistaen asi-
akkaan hyvinvoinnin  

  

Oman toiminnanarviointi  
arvioi omaa toimintaansa ja 
työn onnistumista  

arvioi omaa toimintaansa ja 
työn onnistumista palautteen 
perusteella sekä tunnistaa-
kehittämistarpeita  

arvioi omaa toimintaansa 
ja työn onnistumista pa-
lautteen perusteella sekä 
tunnistaa kehittämistar-
peita ja perustelee arvio-
taan  

2.Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta  

  
Tyydyttävä T1  

  
Hyvä H2  

  
Kiitettävä K3  

Opiskelija  

  

Asiakkaan avustamisen 
menetelmien käyttö  

avustaa asiakasta päivittäi-
sissä toiminnoissa (henki-
lökohtaisenhygienian hoita-
minen, pukeutuminen ja 
ruokailu) tarkoituksenmu-
kaisilla ja turvallisilla mene-
telmillä  
  
  
  
avustaa toimintakyvyltään-
rajoittunutta asiakasta päi-
vittäisissä toiminnoissa  

avustaa asiakasta päivittäi-
sissä toiminnoissa (henkilö-
kohtaisenhygienian hoitami-
nen, pukeutuminen ja ruo-
kailu) tarkoituksenmukaisilla, 
ergonomisilla ja turvallisilla 
menetelmillä.  
  
  
avustaa toimintakyvyltään ra-
joittunutta asiakasta päivittäi-
sissä toiminnoissa  

avustaa itsenäisesti asia-
kasta päivittäisissä toimin-
noissa (henkilökohtaisen-
hygienian hoitaminen, pu-
keutuminen ja ruokailu) tar-
koituksenmukaisilla,  
ergonomisilla ja turvallisilla 
menetelmillä tilanteen vaa-
timalla tavalla  

avustaa itsenäisesti toimin-
takyvyltään rajoittunutta 
asiakasta päivittäisissä toi-
minnoissa  

 Asiakkaan avustamis- ja 
viriketoimintavälineiden 
käyttö  

hallitsee avustamisessa 
käytettävien apuvälineiden 
käytön ja puhdistuksen  

hallitsee avustamisessa käy-
tettävien apuvälineiden käy-
tön ja puhdistuksen  

hallitsee avustamisessa 
käytettävien apuvälineiden 
käytön ja puhdistuksen it-
senäisesti  

käyttää ohjeistettuna ko-
dissa olevia virikkeellisessä 
toiminnassa käytettäviä 

käyttää ohjeen mukaan ko-
dissa olevia virikkeellisessä 

käyttää itsenäisesti kodissa 
olevia virikkeellisessä toi-
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laitteita ja välineitä ja tarvit-
taessa puhdistaa ne.  

toiminnassa käytettäviä lait-
teita ja välineitä ja tarvitta-
essa puhdistaa ne.  

minnassa käytettäviä lait-
teita ja välineitä ja tarvitta-
essa puhdistaa ne.  

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta  

  
Tyydyttävä T1  

  
Hyvä H2  

  
Kiitettävä K3  

Opiskelija    

  

Asiakkaan tuntemus  
ottaa ohjeistettuna huomi-
oon asiakkaan ikään liitty-
vät yksilölliset tarpeet toi-
miessaan avustamistehtä-
vissä  

ottaa huomioon asiakkaan 
ikään liittyvät yksilölliset tar-
peet toimiessaan avustamis-
tehtävissä  

ottaa huomioon asiakkaan 
ikään liittyvät yksilölliset 
tarpeet toimiessaan avus-
tamistehtävissä  

  

Työhön liittyviensäädös-
ten ja määräystenhallinta  

tietää oman työtehtävänsä 
ja toiminta-alueensa am-
matilliset vastuut ja rajat  

  
tietää oman työtehtävänsä ja 
toiminta-alueensa ammatilli-
set vastuut ja rajat  

  
tietää oman työtehtävänsä 
ja toiminta-alueensa am-
matilliset vastuut ja rajat  

  

Ihmisen toimintakykyä ra-
joittavien tekijöiden tunte-
minen  

tietää muistisairauden, lii-
kuntavamman ja aistivam-
mojenvaikutukset ihmisen-
fyysiseen, psyykkiseen ja 
sosiaaliseen toimintaky-
kyyn ja avustaa asiakasta  

tietää muistisairauden, liikun-
tavamman ja aistivammojen 
vaikutukset ihmisen fyysi-
seen, psyykkiseen ja sosiaa-
liseen toimintakykyyn ja 
avustaa asiakasta tarpeen 
mukaan  

tietää muistisairauden, lii-
kuntavamman ja aistivam-
mojen vaikutukset ihmisen 
fyysiseen, psyykkiseen ja 
sosiaaliseen toimintaky-
kyyn ja avustaa itsenäisesti 
asiakasta tarpeen mukaan  

Toiminta-alueentuntemi-
nen  

tietää oman työtehtävänsä 
ja toiminta-alueensa am-
matilliset vastuut ja rajat.  

tietää oman työtehtävänsä ja 
toiminta-alueensa ammatilli-
set vastuut ja rajat.  

tietää oman työtehtävänsä 
ja toiminta-alueensa am-
matilliset vastuut ja rajat.  

4. Elinikäisen  
oppimisen avaintaidot  

  
Tyydyttävä T1  

  
Hyvä H2  

  
Kiitettävä K3  

Opiskelija  

  

Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu  

toimii tutuissa tilanteissa 
asiakkaiden kanssa ja tar-
vitsee uusissa tilanteissa 
ohjeistusta  

toimii muuttuvissa asiakas-
palvelutilanteissa oma-aloit-
teisesti ja oppii niistä  

toimii muuttuvissa asiakas-
palvelutilanteissa oma-
aloitteisesti ja itsenäisesti, 
oppii niistä ja löytää asia-
kastilanteeseen parhaiten 
sopivantoimintatavan ja 
ratkaisun  

suhtautuu alaan ja työhön 
myönteisesti  

suhtautuu alaan myönteisesti 
ja on kiinnostunut työstään  

suhtautuu alaan myöntei-
sesti, on kiinnostunut työs-
tään, hakee alan tietoa eri 
tietolähteistä ja on valmis 
oppimaan muilta  

hakee apua ongelmatilan-
teissa  

perustelee ongelmatilan-
teissa tekemänsä ratkaisut  

perustelee ongelmatilan-
teissa tekemänsä ratkaisut 
ja toimintansa ammatillisilla 
tiedoilla  

  

Vuorovaikutus ja yhteis-
työ  

toimii asiallisesti ja selviy-
tyy asiakastilanteista sekä 
omista työtehtävistä työyh-
teisössä  

toimii asiakkaan toimintaky-
vyn huomioon ottaen huolel-
lisesti omissa työtehtävissä-
työyhteisössä  

toimii asiakkaan toiminta-
kyvyn huomioon ottaen 
huolellisesti ja joustavasti 
asiakastilanteissa sekä 
omissa työtehtävissä työ-
yhteisössä, tukee ja auttaa 
muita sekä ottaa työssään 
huomioon seuraavan työ-
vaiheen ja työntekijän  

toimii erilaisissa vuorovai-
kutustilanteissa  

toimii tilanteen edellyttämällä 
tavalla erilaisissa vuorovai-
kutustilanteissa  

toimii tilanteen edellyttä-
mällä tavalla erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa  

  

Ammattietiikka  
noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta  

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta  

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta  

noudattaa sovittuja työtä 
koskevia sääntöjä ja työ-
aikoja  

noudattaa sovittuja työtä 
koskevia sääntöjä ja työ-
aikoja sekä sopii pääsääntöi-
sesti poikkeamista sovitun 
toimintatavan mukaisesti  

noudattaa sovittuja työtä 
koskevia sääntöjä ja työ-
aikoja sekä sopii poikkea-
mista sovitun toimintata-
vanmukaisesti  
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toimii hyvien käyttäytymis-
tapojen mukaisesti  

toimii hyvien käyttäytymista-
pojen mukaisesti, ystävälli-
sesti ja ammatillisesti  

toimii hyvien käyttäytymis-
tapojenmukaisesti, ystäväl-
lisesti ja muuttuvissakin ti-
lanteissa ammatillisesti  

käyttää ammattisanastoa  käyttää pääsääntöisesti am-
mattisanastoa  

käyttää työssään ammatti-
sanastoa asiantuntevasti  

toimii kestävän toimintata-
vanmukaisesti  

toimii kestävän toimintatavan 
mukaisesti  

toimii omatoimisesti kestä-
vän toimintatavan mukai-
sesti  

  

Terveys, turvallisuusja 
toimintakyky  

hallitsee tasoa EA1 vastaa-
vat ensiaputaidot  

hallitsee tasoa EA1 vastaa-
vat ensiaputaidot  

hallitsee tasoa EA1 vastaa-
vat ensiaputaidot  

tuntee paloturvallisuutta-
koskevat toimintaohjeet  

tuntee paloturvallisuutta kos-
kevat toimintaohjeet  

tuntee paloturvallisuutta-
koskevat toimintaohjeet  

toimii työssään turvallisesti  vastaa omalta osaltaan hen-
kilökohtaisesta työturvalli-
suudesta ja asiakasturvalli-
suudesta ja pyytää tarvitta-
essa apua  

vastaa omalta osaltaan 
työsuojeluvelvoitteen toteu-
tumisesta ja asiakasturval-
lisuudesta  

toimii työssään aseptiikkaa 
noudattaen ja suojautuu tu-
tuissa työtilanteissa siten, 
ettei aiheuta omalla toimin-
nallaan asiakkaalle tartun-
tavaaraa eikä itse saa tar-
tuntaa  

toimii työssään aseptiikkaa 
noudattaen ja suojautuu työ-
tilanteissa siten, ettei aiheuta 
omalla toiminnallaan asiak-
kaalle tartuntavaaraa eikä 
itse saa tartuntaa  

toimii työssään aseptiikkaa 
noudattaen ja suojautuu 
työtilanteissa siten, ettei ai-
heuta omalla toiminnallaan 
asiakkaalle tartuntavaaraa 
eikä itse saa tartuntaa 
sekä osaa arvioida tartun-
tavaaran mahdollisuuksia  

ylläpitää toiminta- ja työky-
kyätyössään.  

ylläpitää toiminta- ja työky-
kyä työssään.  

ylläpitää oma-aloitteisesti-
toiminta- ja työkykyä työs-
sään.  

 
 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS  

  

Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen sekä arviointiin.  
Opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaista ja muuta opintojen ohjausta. Opiskelijalle tiedotetaan jatko-opintomah-
dollisuuksista sekä kansainvälistymisen mahdollisuuksista.  
  

 

 


