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     Kansilomake (1) 

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 
ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: 

TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T):  
Nivalan ammattiopisto 

OSAAMISALA: Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, Stailaus 

Tutkinnon osan-/ osien nimi, jota ao- näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelmat koskevat: 
Asiakaslähtöinen valmistaminen, Kulttuurilähtöinen valmistaminen, Tuotteen suunnittelu, Tuotteen valmista-
minen, Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen, Ohjaustoiminnan toteuttaminen, Palvelun tuotteistami-
nen, Stailaaminen, Tilaustyön valmistaminen, Tuotekehitysprosessiin osallistuminen, Sarja- ja teollisuustöi-
den valmistaminen, Sisustustekstiilien valmistaminen, Ohjaus- ja palvelutoiminta ammattialan kaupassa. 
 
Eri vuosikurssien ryhmät opiskelevat tutkinnonosia yhtä aikaa, joten ammattiosaamisen näytön sijoittuminen 
vaihtelee. Jollakin voi esim. Asiakaslähtöisen valmistamisen ammattiosaamisen näyttö olla ensimmäisenä 
vuonna, jollakin toisena opiskeluvuotena tai jollakin kolmantena vuonna. 
 
Kokouspvm: 
 TO=työpaikka 

O=oppilaitos 
t=työelämän 
edustaja 
o=opettaja 
yhd=em. yh-
dessä 

Tutkinnon osan nimi ja laajuus 1.vuosi 2. vuosi 3. vuosi Arvioija 
o, te, yhd. 

Pakollinen tutkinnon osa 
•  Asiakaslähtöinen valmistaminen 15 osp 

TO/O TO/O TO/O o/yhd 

Pakollinen tutkinnon osa 
• Kulttuurilähtöinen valmistaminen 15 osp 

TO TO TO o/yhd 

Pakollinen tutkinnon osa 
• Tuotteen suunnittelu 15 osp 

  O o 

Pakollinen tutkinnon osa 
• Tuotteen valmistaminen 45 osp 

  O o 

Valinnaiset tutkinnon osat 
• Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen 15 osp 

 TO  yhd 

Valinnaiset tutkinnon osat 
• Ohjaustoiminnan toteuttaminen 15 osp 

 TO  yhd 

Valinnaiset tutkinnon osat 
• Palvelun tuotteistaminen 15 osp 

  TO yhd 

Valinnaiset tutkinnon osat 
• Stailaaminen 15 osp 

 TO TO o/yhd 

Valinnaiset tutkinnon osat 
• Tilaustyön valmistaminen 15 osp 

 TO  yhd 

Valinnaiset tutkinnon osat 
• Tuotekehitysprosessiin osallistuminen 15 osp 

  TO yhd 

Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, 5-15 osp 
• Sarja- ja teollisuustöiden valmistaminen 10–15 osp 

  TO yhd 

Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, 5-15 osp 
• Sisustustekstiilien valmistaminen 10–15 osp 

 TO  yhd 

Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa, 5-15 osp 
• Ohjaus- ja palvelutoiminta ammattialan kaupassa 

10-15 osp 

  TO yhd 

Kokouspvm: 
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Ammattiopiston yhteystiedot: Nivalan ammattiopisto 
OPS-vastaavan yhteystiedot: Soili Juola 

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ja tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan Asiakaslähtöinen 
valmistaminen 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

NÄYTÖN KUVAUS 

Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
Opiskelija suunnittelee ja valmistaa arviointikriteerit täyttävän asiakaslähtöisen pukeutumisneuvonnan palvelun asiak-
kaalle. 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

Asiakaslähtöisen pukeutumisneuvonnan palvelun suunnittelu ja toteuttaminen asiakkaalle. Tarkempi lause yksilöidään 
tehtävän mukaan. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä on riittävä valikoima vaatteita, mistä va-
lita asiakkaalle sopiva asukokonaisuus/-kokonaisuudet. Näyttöympäristössä tulee olla myös sovitustilat, missä vaat-
teita sovitetaan. Opiskelija toimii yksin tai työparin jäsenenä. Näyttö annetaan vaatteita myyvässä liikkeessä (tai oppi-
laitoksella, jolloin vaatteet on lainattu vaateliikkeestä). 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

Arviointi perustuu opiskelijan tekemään itsearviointiin ja arviointikeskusteluun. 
 
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 koulutuk-
sella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää 
riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on 
kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioi-
maan 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  

Tuotteen tai palvelun 
valmistus 

valmistaa ohjattuna tavoit-
teen mukaisen tuotteen tai 
palvelun 

valmistaa tavoitteen mukai-
sen tuotteen tai palvelun 

valmistaa tavoitteen mu-
kaisen tuotteen tai palve-
lun sekä työskentelee 
suunnitelmallisesti 

työskentelee ohjattuna ase-
tettujen laatutavoitteiden saa-
vuttamiseksi ja noudattaa 
työaikoja ja sovittuja aikatau-
luja 

työskentelee asetettujen laa-
tutavoitteiden mukaisesti ja 
noudattaa työaikoja ja sovit-
tuja aikatauluja 

työskentelee suunnitelmal-
lisesti ja kustannustehok-
kaasti asetettujen laatuta-
voitteiden mukaisesti, nou-
dattaa työaikoja ja sovit-
tuja aikatauluja ja neuvot-
telee niiden poikkeamisista 
 

Asiakaslähtöisen työproses-
sin suunnittelu 

suunnittelee ohjattuna omaa 
työtään asiakkaan tarpeet 
huomioon ottaen 

suunnittelee omaa työtään ja 
tekee ohjattuna toteuttamis-
kelpoisen työsuunnitelman 
asiakkaan tarpeet huomioon 
ottaen 

suunnittelee omaa työtään 
ja tekee toteuttamiskelpoi-
sen työsuunnitelman asi-
akkaan tarpeet huomioon 
ottaen sekä muuttaa suun-
nitelmaa tarpeen vaatiessa 
 

Hinnoittelu ratkaisee ohjattuna työhön 
liittyviä laskutoimituksia 

ratkaisee ohjattuna ammatti-
työhön liittyvät laskutoimituk-
set 

ratkaisee ammattityöhön 
liittyvät laskutoimitukset 

laskee materiaalien kulutuk-
sen ja tekee ohjattuna hinta-
arvion materiaalikustannuk-
sista 

laskee materiaalien kulutuk-
sen ja tekee hinta-arvion ma-
teriaalikustannuksista ja ar-
vioi ohjattuna työhön käytet-
tävän ajan 

laskee materiaalien kulu-
tuksen ja tekee hinta-ar-
vion kokonaiskustannuk-
sista ja tekee tarjouksen, 
joka sisältää materiaali-
kustannukset ja työhön 
käytettävän ajan 
 

Itsearviointi arvioi ja kehittää ohjattuna 
toimintaansa laatutavoittei-
den saavuttamiseksi. 

arvioi työskentelyään ja tuo-
tetta suhteessa tavoitteisiin 
sekä muuttaa toimintaansa 
ohjeiden mukaisesti. 

arvioi työskentelyään ja 
tuotetta suhteessa tavoit-
teisiin ja muuttaa toimin-
taansa havaintojen mu-
kaan 
 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Työmenetelmien ja  
-välineiden valinta 

neuvottelee ohjattuna asiak-
kaan kanssa tuotteelle ase-
tettavista vaatimuksista ja va-
litsee työmenetelmät ja -väli-
neet toteutukseen. 

neuvottelee asiakkaan 
kanssa tuotteelle asetetta-
vista vaatimuksista ja valitsee 
työmenetelmät ja -välineet to-
teutukseen. 

neuvottelee asiakkaan 
kanssa tuotteelle asetetta-
vista vaatimuksista ja esit-
telee eri toteutusvaihtoeh-
toja ja valitsee työmenetel-
mät ja -välineet toteutuk-
seen. 
 

 Materiaalien valinta ja 
käyttö 
 

valitsee ohjattuna ja käyttää 
työhön soveltuvia ammat-
tialalla käytettäviä materiaa-
leja 

valitsee ja käyttää toteutuk-
seen soveltuvia materiaaleja 
keskustellen ohjattuna asiak-
kaan kanssa niistä ja valinto-
jen vaikutuksesta tuotteen 
toimivuuteen, kestävyyteen, 

valitsee ja käyttää toteu-
tukseen soveltuvia materi-
aaleja keskustellen asiak-
kaan kanssa niistä ja valin-
tojen vaikutuksesta tuot-
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ulkonäköön, laatuun ja hin-
taan 

teen toimivuuteen, kestä-
vyyteen, ulkonäköön, laa-
tuun ja hintaan 
 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

 
Havainnollistaminen 

havainnollistaa ohjattuna tuo-
tetta tai palvelua asiakkaalle. 

havainnollistaa tuotetta tai 
palvelua asiakkaalle käyttäen 
ammattialalle soveltuvia visu-
alisointimenetelmiä. 

havainnollistaa tuotetta tai 
palvelua asiakkaalle käyt-
täen ammattialalle soveltu-
via visualisointimenetel-
miä, jotka herättävät asiak-
kaan kiinnostukseen tuo-
tetta tai palvelua kohtaan. 

 
Estetiikan huomioon ottami-
nen valmistuksessa 

valmistaa ohjattuna asiak-
kaalle tuotteita, jotka ovat 
muodoltaan, mittasuhteiltaan 
ja väritykseltään tasapainoi-
sia kokonaisuuksia 

valmistaa asiakkaalle tuot-
teita, jotka ovat muodoltaan, 
mittasuhteiltaan ja värityksel-
tään tasapainoisia kokonai-
suuksia 

valmistaa asiakkaalle tuot-
teita, jotka ovat viimeistel-
tyjä ja muodoltaan, mitta-
suhteiltaan sekä värityk-
seltään tasapainoisia ko-
konaisuuksia 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 

ratkaisee työtehtävissä synty-
neitä ongelmatilanteita sekä 
tekee ohjattuna valintoja 

ratkaisee työtehtävissä synty-
neitä ongelmatilanteita sekä 
tekee valintoja ja ohjeiden 
avulla päätöksiä 

ratkaisee työtehtävissä 
syntyneitä ongelmatilan-
teita sekä tekee valintoja 
ja päätöksiä 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 
 
 
 

huolehtii ohjattuna asiakasta-
paamisista luontevasti. 

huolehtii ja sopii asiakasta-
paamisista luontevasti ja 
joustavasti 

huolehtii ja sopii asiakasta-
paamisista luontevasti, 
joustavasti ja rakentavasti 
 

Ammattietiikka 
 

työskentelee ohjattuna tehty-
jen sopimusten mukaan 

työskentelee tehtyjen sopi-
musten mukaan 
 

työskentelee tehtyjen sopi-
musten mukaan ja etsii tie-
toa tekijänoikeuksista ja 
kuluttajansuojalaista 
 

Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 
 

noudattaa ohjattuna työstä 
annettuja työturvallisuusoh-
jeita aiheuttamatta vaaraa it-
selleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
työturvallisuusohjeita aiheut-
tamatta vaaraa itselleen tai 
muille 

noudattaa työstä annettuja 
työturvallisuusohjeita ja ot-
taa huomioon työyhteisön 
jäsenten ja työympäristön 
turvallisuuden 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

Opiskelija perehdytetään opintojen tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Tarkennetaan opiskelijan henki-
lökohtaista opiskelusuunnitelmaa huomioiden ammattiosaamisen näyttöjen vaikutukset. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ja tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan Kulttuurilähtöinen 
valmistaminen 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

NÄYTÖN KUVAUS 

Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija suunnittelee ja valmistaa kulttuurilähtöisen tilastailauksen osoittaen ammattitaitovaatimusten mukaisen 
osaamisen. 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

Kulttuurilähtöisen tilastailauksen suunnittelu ja valmistaminen. Tarkempi lause yksilöidään työtehtävän mukaan. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä on sopiva stailattava tila ja stailaukseen 
tarvittavat tuotteet, materiaalit, perustyövälineet ja laitteet. Opiskelija toimii yksin, työparin tai työryhmän jäsenenä. 
Lähtökohtana on työpaikan tavanomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyöympäristöjä vastaavat olosuhteet. Näyttö anne-
taan myymälässä, oppilaitoksella tai muussa sopivassa kohteessa. 

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 koulutuk-
sella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää 
riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on 
kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioi-
maan 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  

Kulttuurilähtöinen  
suunnittelu ja valmistus 

valmistaa ohjattuna kulttuuri-
lähtöisen tuotteen tai palve-
lun 

suunnittelee ja valmistaa kult-
tuurilähtöisen tuotteen tai pal-
velun 

suunnittelee ja valmistaa 
kulttuurilähtöisen tuotteen 
tai palvelun sekä työsken-
telee suunnitelmallisesti 

työskentelee ohjattuna ase-
tettujen laatutavoitteiden saa-
vuttamiseksi sekä noudattaa 
työaikoja ja sovittuja aikatau-
luja 

työskentelee asetettujen laa-
tutavoitteiden mukaisesti 
sekä noudattaa työaikoja ja 
sovittuja aikatauluja 

työskentelee suunnitelmal-
lisesti ja kustannustehok-
kaasti asetettujen laatuta-
voitteiden mukaisesti sekä 
noudattaa työaikoja ja so-
vittuja aikatauluja ja neu-
vottelee niiden poikkeami-
sista 

Itsearviointi arvioi ja kehittää ohjattuna 
omaa toimintaansa 
laatutavoitteiden saavutta-
miseksi. 
 

arvioi työskentelyään ja tuo-
tetta suhteessa tavoitteisiin 
sekä muuttaa toimintaansa 
ohjeiden mukaisesti. 

arvioi työskentelyään ja 
tuotetta suhteessa tavoit-
teisiin muuttaa toimin-
taansa havaintojensa mu-
kaan. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Kulttuurilähtöisten työmene-
telmien ja -välineiden käyttö 

käyttää ohjattuna ammat-
tialansa kulttuurilähtöisiä työ-
menetelmiä ja - välineitä am-
mattialan sopimuskäytäntei-
den mukaisesti 

valitsee ohjattuna ja käyttää 
ammattialansa kulttuurilähtöi-
siä työmenetelmiä ja  
-välineitä ammattialan sopi-
muskäytänteiden mukaisesti 

valitsee ja käyttää, tarvitta-
essa yhteistyössä muiden 
alojen toimijoiden kanssa 
kulttuurilähtöisiä työmene-
telmiä ja -välineitä ammat-
tialojen sopimuskäytäntei-
den mukaisesti 

noudattaa asiantuntijan oh-
jeita 

ottaa tarvittaessa vastaan 
asiantuntijan apua työtä 
suunnitellessaan ja toteutta-
essaan 

hankkii tarvittaessa asian-
tuntijan apua työtä suunni-
tellessaan ja toteuttaes-
saan 

Materiaalien käyttö käyttää ohjattuna ammat-
tialan perinteisiä ja nykyisin 
käytössä olevia materiaaleja 

käyttää ja valitsee ohjattuna 
ammattialan perinteisiä ja ny-
kyisin käytössä olevia materi-
aaleja 

käyttää ja valitsee ammat-
tialan perinteisiä ja nykyisin 
käytössä olevia materiaa-
leja 

Kestävän kehityksen huo-
mioonottaminen työmene-
telmien, -välineiden ja ma-
teriaalien valinnassa  

käyttää ohjattuna elinkaa-
riajattelun huomioon ottavia 
työmenetelmiä, -välineitä ja 
materiaaleja. 

käyttää elinkaariajattelun 
huomioon ottavia työmenetel-
miä, -välineitä ja materiaa-
leja. 

käyttää elinkaariajattelun 
huomioon ottavia työmene-
telmiä, -välineitä ja materi-
aaleja ja kehittää toimin-
taansa 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Kulttuuritiedon hyödyntämi-
nen suunnittelussa ja val-
mistuksessa 

hankkii ohjattuna ammat-
tialan kulttuuritietoa 

hankkii ammattialan kulttuuri-
tietoa ja ottaa ohjattuna huo-
mioon kohderyhmän 

hankkii ammattialan kult-
tuuritietoa ja ottaa huomi-
oon kohderyhmän 

tunnistaa eri aikakausien 
tuotteita tai ympäristöjä ja nii-
den tyylipiirteitä käyttäen läh-
deaineistoja 

tunnistaa ja ajoittaa eri aika-
kausien tuotteita tai ympäris-
töjä sekä niiden materiaaleja, 
rakenteita tai tyylipiirteitä 

tunnistaa ja ajoittaa eri ai-
kakausien tuotteita tai ym-
päristöjä sekä niiden mate-
riaaleja, rakenteita ja tyyli-
piirteitä 
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käyttää ohjattuna hankki-
maansa tietoa toteuttami-
sessa. 

käyttää hankkimaansa tietoa 
toteuttamisessa ja ohjattuna 
suunnittelussa. 

käyttää hankkimaansa tie-
toa suunnittelussa ja to-
teuttamisessa. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Vuorovaikutus ja yhteistyö noudattaa vuorovaikutustilan-
teisiin annettuja ohjeita toimi-
essaan yhdessä eri alojen 
ammattilaisten kanssa 

toimii tilanteen vaatimalla ta-
valla työskennellessään yh-
dessä eri alojen ammattilais-
ten ja asiantuntijoiden kanssa 

ilmaisee selkeästi asiansa 
ja tuo rakentavasti esille 
erilaisia näkökantoja työs-
kennellessään yhdessä eri 
alojen ammattilaisten ja 
asiantuntijoiden kanssa 

toimii ohjattuna eri kulttuuri-
alueilta tulevien kanssa 

toimii eri kulttuurialueilta tule-
vien kanssa 

toimii ja tekee ammattityötä 
eri kulttuurialueilta tulevien 
kanssa 

Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 

ratkaisee työtehtävissä synty-
neitä ongelmatilanteita sekä 
tekee ohjattuna valintoja 

ratkaisee työtehtävissä synty-
neitä ongelmatilanteita sekä 
tekee valintoja ja ohjeiden 
avulla päätöksiä 

ratkaisee työtehtävissä 
syntyneitä ongelmatilan-
teita sekä tekee valintoja ja 
päätöksiä erilaisissa tilan-
teissa 

Ammattietiikka työskentelee ohjattuna tehty-
jen sopimusten mukaan 

työskentelee tehtyjen sopi-
musten mukaan 

työskentelee tehtyjen 
sopimusten mukaan ja 
huomioi kulttuurierot 
sopimuksissa 

Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa ohjattuna työstä 
annettuja työturvallisuusoh-
jeita aiheuttamatta vaaraa it-
selleen tai muille. 

noudattaa työstä annettuja 
työturvallisuusohjeita aiheut-
tamatta vaaraa itselleen tai 
muille. 

noudattaa työstä annettuja 
työturvallisuusohjeita ja ot-
taa huomioon työyhteisön 
jäsenten ja työympäristön 
turvallisuuden. 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään opintojen tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Tarkennetaan opiskelijan henki-
lökohtaista opiskelusuunnitelmaa huomioiden ammattiosaamisen näyttöjen vaikutukset. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ja tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan Tuotteen suunnit-
telu 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

NÄYTÖN KUVAUS 

Opiskelija tekee suunnittelutyön, jossa ammattitaitovaatimusten mukainen osaaminen tulee osoitetuiksi. Näyttönä arvi-
oidaan tuotteen suunnitteluprosessi ja tarvittava dokumentointi.  

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

Tuotesuunnitteluprosessin toteuttaminen ja dokumentointi. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä ovat tarvittavat ammattialan perustyövä-
lineet, koneet, laitteet ja materiaalit. Opiskelija toimii yksin tai työparin jäsenenä. 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

(  ) em. yhdessä 
 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuk-
sella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää 
riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on 
kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioi-
maan 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  

Suunnitteluprosessin  
toteuttaminen 

toteuttaa ohjattuna ammat-
tialan tavan mukaisia suunni-
telmia ammattialalle soveltu-
villa visuaalisen ilmaisun ja 
teknisen toteuttamisen kei-
noilla ammattialalle keskei-
sissä suunnitteluprosessin 
vaiheissa  

toteuttaa ohjattuna esteettisiä 
ammattialan tavan mukaisia 
suunnitelmia ammattialalle 
soveltuvilla visuaalisen ilmai-
sun ja teknisen toteuttamisen 
keinoilla ammattialalle kes-
keisissä suunnitteluprosessin 
vaiheissa 
 

toteuttaa ammattialan ta-
van mukaan asiakkaan ta-
voitteet huomioon ottavia 
esteettisiä suunnitelmia 
ammattialalle soveltuvin vi-
suaalisen ilmaisun ja tekni-
sen toteuttamisen keinoin 
useisiin suunnitteluproses-
sin vaiheisiin 

Dokumentointi ja suunnitel-
mien vuorovaikutteinen 
käyttö 

dokumentoi ohjattuna suun-
nitteluprosessinsa ja käyttää 
ohjattuna suunnitelmiaan pe-
rusteluina vuorovaikutustilan-
teissa 

dokumentoi suunnittelupro-
sessinsa ja käyttää ohjattuna 
suunnitelmiaan perusteluina 
vuorovaikutustilanteissa 

dokumentoi suunnittelupro-
sessinsa ja käyttää suunni-
telmiaan perusteluina vuo-
rovaikutustilanteissa 

Kestävän kehityksen arvi-
ointi suunnitelmissa 

arvioi ohjattuna suunnitel-
mien materiaalisia ratkaisuja 
suhteessa tuotteen käyttötar-
koitukseen ja -ikään tai  
-ympäristöön. 

arvioi ohjattuna suunnitel-
mien materiaalisia tai visuaa-
lisia ratkaisuja suhteessa 
tuotteen käyttötarkoitukseen 
ja -ikään tai -ympäristöön. 

arvioi suunnitelmien visu-
aalisia, materiaalisia ja val-
mistusmenetelmällisiä rat-
kaisuja suhteessa tuotteen 
käyttötarkoitukseen ja -
ikään ja -ympäristöön. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Ammattialan suunnittelupro-
sessin eri vaiheisiin soveltu-
vien työmenetelmien, työvä-
lineiden sekä materiaalien 
valinta ja käyttö 

käyttää ammattialan suunni-
telmien tekemiseen liittyviä 
keskeisimpiä työmenetelmiä, 
työvälineitä ja materiaaleja 
keskeisissä ammattialan 
suunnitteluprosessin vai-
heissa, mutta tarvitsee 
muissa vaiheissa ohjausta 

käyttää ja valitsee ohjattuna 
ammattialan suunnitelmien 
tekemiseen liittyviä työmene-
telmiä, työvälineitä ja materi-
aaleja keskeisissä ammat-
tialan suunnitteluprosessin 
vaiheissa 

käyttää ja valitsee ammat-
tialan suunnitelmien teke-
miseen sopivimmat työme-
netelmät, työvälineet ja 
materiaalit ja soveltaa niitä 
ammattialan suunnittelu-
prosessin eri vaiheissa 

käyttää ohjattuna tietotekniik-
kaa tiedonhallinnan, tallenta-
misen ja tuottamisen sekä 
tiedon siirtämisen ja vastaan-
ottamisen välineenä 

käyttää ohjattuna ammat-
tialan teknologiaa ja tietotek-
niikkaa suunnittelussa 

käyttää ammattialan tekno-
logiaa ja tietotekniikkaa 
suunnittelussa 

Visuaalisen ilmaisun  
menetelmien käyttö 

käyttää ohjattuna visuaali-
sessa ilmaisussaan ammat-
tialan tavan mukaista väri-, 
muoto- tai tilasommittelua 

käyttää visuaalisessa ilmai-
sussaan ammattialan tavan 
mukaista väri-, muoto- tai tila-
sommittelua ja hyödyntää 
ajoittain ohjattuna omaa luo-
vuuttaan tai persoonallista il-
maisuaan 

käyttää visuaalisessa ilmai-
sussaan ammattialan tavan 
mukaista väri-, muoto- tai 
tila-sommittelua ja hyödyn-
tää omaa luovuuttaan ja 
persoonallista ilmaisuaan 

Dokumentoinnin työmene-
telmien ja -välineiden käyttö 

laatii ohjattuna käsin tai ko-
neella ammattialan tavan mu-
kaisia visuaalisia esityksiä 
esimerkiksi teknisiä piirrok-
sia, malleja, materiaalinäyt-
teitä tai esityskuvia. 

laatii käsin tai ohjattuna ko-
neella ammattialan tavan mu-
kaisia visuaalisia esityksiä 
esimerkiksi teknisiä piirrok-
sia, malleja, materiaalinäyt-
teitä tai esityskuvia. 

laatii käsin ja koneella am-
mattialan tavan mukaisia 
visuaalisia esityksiä esi-
merkiksi teknisiä piirroksia, 
malleja, materiaalinäytteitä 
tai esityskuvia. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  
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Tiedonhankinta 
 
 
 
 

tekee ohjattuna luonnoksia 
ympäristöstään tai ohjattuna 
havainnoi muulla ammat-
tialalle soveltuvalla tavalla 
ympäristöään ja käyttää läh-
deaineistoja. 
 

tekee luonnoksia ja toteuttaa 
ohjattuna muita ammattialan 
tavan mukaisia visuaalisia 
esityksiä ympäristöstään ja 
käyttää lähdeaineistoja. 
 

tekee luonnoksia ja toteut-
taa muita ammattialan ta-
van mukaisia visuaalisia 
esityksiä ympäristöstään ja 
käyttää lähdeaineistoja 
sekä tulkitsee kuvia ja 
luonnoksia. 

Valmistusmenetelmien, ma-
teriaalien ja tarvikkeiden va-
linta 
 
 
 
 

etsii ohjattuna tuotteen suun-
nitelmaan sopivia materiaa-
leja ja tarvikkeita sekä ottaa 
huomioon tuotteen valmistus-
mahdollisuudet 
 
 

etsii ja ohjattuna vertailee 
tuotteen suunnitelmaan sopi-
via vaihtoehtoisia materiaa-
leja ja tarvikkeita sekä ottaa 
ohjattuna huomioon tuotteen 
toteuttamiskelpoiset valmis-
tusmahdollisuudet 
 

etsii, vertailee ja valitsee 
tuotteen suunnitelmaan so-
pivia vaihtoehtoisia materi-
aaleja ja tarvikkeita sekä 
ottaa huomioon tuotteen 
toteuttamiskelpoiset val-
mistusmahdollisuudet 

Estetiikan hyödyntäminen 
materiaali-, rakenne ja työ-
taparatkaisuissa 
 

ottaa ohjattuna huomioon 
väri-, muoto- tai tilasommitte-
lun vaikutukset valitessaan 
ammattialan materiaali-, tai 
rakenne- tai työtaparatkaisuja 

ottaa huomioon väri-, muoto- 
tai tilasommittelun vaikutuk-
set valitessaan ammattialan 
materiaali-, tai rakenne- tai 
työtaparatkaisuja 
 

ottaa huomioon väri-, 
muoto- tai tilasommittelun 
vaikutukset valitessaan 
ammattialan materiaali-, ra-
kenne- ja työtaparatkaisuja 
 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 
 

ratkaisee ohjattuna suunnitel-
mien ongelmatilanteita. 
 

ratkaisee suunnitelmien on-
gelmatilanteita ja tekee valin-
toja. 

ratkaisee suunnitelmien 
ongelmatilanteita sekä te-
kee valintoja ja päätöksiä. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 
 

tekee hänelle annetut tehtä-
vät 

tekee vastuullaan olevat teh-
tävät ja toimii yhteistyökykyi-
sesti 
 
 

toimii vastuullisesti, yhteis-
työkykyisesti ja tasavertai-
sesti erilaisten ihmisten 
kanssa ja työyhteisön ja 
ryhmän jäsenenä  

Ammattietiikka työskentelee ohjattuna tehty-
jen sopimusten ja sovitun ai-
kataulun mukaan  
 

työskentelee tehtyjen sopi-
musten mukaan ja sopii aika-
taulumuutoksista etukäteen 

työskentelee tehtyjen sopi-
musten mukaan sekä 
suunnittelee aikatauluja ja 
noudattaa niitä 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

Opiskelija perehdytetään opintojen tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Tarkennetaan opiskelijan henki-
lökohtaista opiskelusuunnitelmaa huomioiden ammattiosaamisen näyttöjen vaikutukset. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ja tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan Tuotteen valmista-
minen 45 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

NÄYTÖN KUVAUS 

Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija valmistaa ammattialalle ominaisen tuotteen, jossa ammattitaitovaatimusten mukainen osaaminen tulee 
osoitetuksi. 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

Vaatetusalan perustuotteen valmistaminen. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä ovat tarvittavat ammattialan perustyövä-
lineet, koneet, laitteet ja materiaalit. Opiskelija toimii yksin, työparin tai työryhmän tai – yhteisön jäsenenä. 
 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksella. 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

(  ) em. yhdessä 
 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuk-
sella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää 
riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on 
kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioi-
maan 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  

Valmistuksen suunnittelu 
 

suunnittelee ohjattuna omaa 
työtään. 
 

suunnittelee omaa työtään ja 
tekee ohjattuna työsuunnitel-
man. 

suunnittelee omaa työtään 
ja tekee tarkoituksenmu-
kaisen työsuunnitelman 
sekä muuttaa suunnitelmia 
tarpeen vaatiessa. 

Tuotteen valmistus valmistaa ohjattuna tavoit-
teen mukaisen tuotteen  

valmistaa tavoitteen mukai-
sen tuotteen valmistusaika-
taulua noudattaen 
 

valmistaa tavoitteen mu-
kaisen tuotteen sekä työs-
kentelee suunnitelmalli-
sesti sovittuja valmistusai-
katauluja noudattaen ja 
mahdollisista poikkeamista 
neuvotellen 

Työpiirustusten ja  
– ohjeiden käyttö valmistuk-
sessa 
 

valmistaa ohjattuna ammat-
tialan tuotteita työohjeiden ja 
työpiirustusten mukaan 

valmistaa ammattialan tuot-
teita työohjeiden ja työpiirus-
tusten mukaan ja tekee ohjat-
tuna työohjeita ja työpiirus-
tuksia valmistamastaan tuot-
teesta 

valmistaa ammattialan 
tuotteita työohjeiden ja työ-
piirustusten mukaan ja te-
kee työohjeita ja työpiirus-
tuksia valmistamastaan 
tuotteesta 

Itsearviointi 
 

arvioi työskentelyään ja tuo-
tetta suhteessa tavoitteisiin 

arvioi työskentelyään ja tuo-
tetta suhteessa tavoitteisiin 
sekä muuttaa toimintaansa 
ohjeiden mukaisesti 

arvioi ja kehittää toimin-
taansa laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi 

2. Työmenetelmien, -välinei-
den ja materiaalin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Ammattialan työmenetel-
mien ja työotteiden käyttö 

käyttää ammattialan työme-
netelmiä ja työotteita tarkoi-
tuksenmukaisesti ja turvalli-
sesti 

valitsee ohjeiden avulla työ-
hön sopivat työmenetelmät ja 
työotteet sekä käyttää niitä 
tarkoituksenmukaisesti ja tur-
vallisesti  

valitsee työhön sopivat 
työmenetelmät ja työotteet 
sekä käyttää niitä tarkoi-
tuksenmukaisesti ja turval-
lisesti erilaisissa työtilan-
teissa 

Työvälineiden valinta ja 
käyttö 

valitsee ohjattuna työhön so-
pivat työvälineet, koneet ja 
laitteet sekä käyttää niitä tar-
koituksenmukaisesti ja turval-
lisesti 

valitsee ohjeiden avulla työ-
hön sopivat työvälineet, ko-
neet ja laitteet sekä käyttää, 
pitää kunnossa ja huoltaa 
niitä tarkoituksenmukaisesti 
ja turvallisesti 

valitsee työhön sopivat 
työvälineet, koneet ja lait-
teet sekä käyttää, pitää 
kunnossa ja huoltaa niitä 
tarkoituksenmukaisesti ja 
turvallisesti erilaisissa työ-
tilanteissa 

käyttää ohjattuna tietotekniik-
kaa tiedonhallinnan, tallenta-
misen ja tuottamisen sekä 
tiedon siirtämisen ja vastaan-
ottamisen välineenä 

käyttää ohjattuna ammat-
tialan teknologiaa ja tietotek-
niikkaa valmistuksessa 

käyttää ammattialan tek-
nologiaa ja tietotekniikkaa 
valmistuksessa 

Materiaalien taloudellinen 
käyttö 

käyttää ohjeiden avulla tar-
koituksenmukaisia materiaa-
leja taloudellisesti 

käyttää tarkoituksenmukaisia 
materiaaleja taloudellisesti 

hankkii tarkoituksenmukai-
sia materiaaleja ja käyttää 
niitä taloudellisesti 

ratkaisee ohjattuna ammatti-
työhön liittyviä laskutoimituk-
sia 

ratkaisee ohjattuna ammatti-
työhön liittyvät laskutoimituk-
set 

ratkaisee ammattityöhön 
liittyvät laskutoimitukset  

Työvälineiden huolto huoltaa ohjattuna työvälineet, 
koneet ja laitteet. 

huoltaa työvälineet, koneet ja 
laitteet. 

huoltaa työvälineet, koneet 
ja laitteet ja kutsuu tarvitta-
essa paikalle ammattilai-
sen. 
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3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Materiaalien valinta valitsee ohjattuna käyttötar-
koitukseen sopivia ammat-
tialan materiaaleja ja käyttää 
ohjattuna niitä taloudellisesti. 

valitsee ohjattuna käyttötar-
koitukseen, -kohteeseen ja 
tyyliin sopivia ammattialan 
materiaaleja ja käyttää niitä 
taloudellisesti. 

valitsee huollettavuudel-
taan ja hinnaltaan käyttö-
tarkoitukseen, -kohtee-
seen ja tyyliin sopivia am-
mattialan materiaaleja ja 
käyttää niitä taloudellisesti. 

Estetiikan huomioon ottami-
nen valmistuksessa ja vii-
meistelyssä 
 

valmistaa ja viimeistelee tuot-
teen ohjattuna luovutuskun-
toon 

valmistaa tuotteen arvioiden 
sen muotoa, mittasuhteita ja 
valmistustapaa sekä viimeis-
telee tuotteen ohjeiden avulla 
luovutuskuntoon 

valmistaa tuotteen arvioi-
den sen muotoa, mittasuh-
teita ja valmistustapaa 
sekä viimeistelee tuotteen 
luovutuskuntoon 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 

ratkaisee ohjattuna työtehtä-
vissä syntyneitä ongelmati-
lanteita tutuissa tilanteissa 

ratkaisee työtehtävissä synty-
neitä ongelmatilanteita ja te-
kee ohjeiden avulla valintoja  

ratkaisee työtehtävissä 
syntyneitä ongelmatilan-
teita sekä tekee valintoja 
ja päätöksiä oma-aloittei-
sesti, toimii erilaisissa ti-
lanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti  

Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii työyhteisön jäsenenä ja 
tekee vastuullaan olevat teh-
tävät annettujen ohjeiden mu-
kaisesti 

toimii työyhteisön jäsenenä 
sekä edistää ohjeiden avulla 
työyhteisön toimintaa 

toimii yhteistyökykyisesti 
erilaisten ihmisten kanssa 
ja edistää oma-aloitteisesti 
työyhteisön toimintaa 

Ammattietiikka noudattaa työaikoja noudattaa työaikoja ja käyt-
tää työajan tarkoituksenmu-
kaisesti 

noudattaa työaikoja ja 
käyttää työajan tarkoituk-
senmukaisesti sekä toimii 
vastuullisesti tavoitteen 
saavuttamiseksi sovitussa 
aikataulussa 

Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

käyttää ohjattuna turvallisia ja 
sopivasti kuormittavia ja vaih-
televia työmenetelmiä ottaen 
huomioon ergonomian 

käyttää ohjeiden avulla tur-
vallisia ja sopivasti kuormitta-
via ja vaihtelevia työmenetel-
miä ottaen huomioon er-
gonomian 

käyttää oma-aloitteisesti 
turvallisia ja sopivasti kuor-
mittavia ja vaihtelevia työ-
menetelmiä ottaen huomi-
oon ergonomian 

noudattaa annettuja työtur-
vallisuusohjeita  

noudattaa työturvallisuusoh-
jeita  

noudattaa työturvallisuus-
ohjeita, havaitsee ja tun-
nistaa työhönsä liittyvät 
vaarat ja ilmoittaa niistä  

huolehtii työympäristön siis-
teydestä, välttää riskejä työs-
sään. 

huolehtii työympäristön siis-
teydestä, välttää riskejä työs-
sään ja ottaa huomioon työ-
yhteisön muut jäsenet. 

kehittää työympäristön 
viihtyvyyttä välttää riskejä 
työssään ja ottaa huomi-
oon työyhteisön muut jäse-
net. 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

Opiskelija perehdytetään opintojen tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Tarkennetaan opiskelijan henki-
lökohtaista opiskelusuunnitelmaa huomioiden ammattiosaamisen näyttöjen vaikutukset. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ja tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan Asiakaspalvelun ja 
myyntityön toteuttaminen 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

NÄYTÖN KUVAUS 

Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija toimii ammattialan kaupan erilaisissa myyntityön ja asiakaspalvelun tehtävissä osoittaen ammattitaitovaati-
musten mukaisen osaamisen. 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

Alan asiakaspalvelu ja myyntityö sekä työhön kuuluvien oheistehtävien tekeminen. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä ovat tarvittavat ammattialan perustyövä-
lineet, koneet, laitteet ja materiaalit. Opiskelija toimii yksin, työparin tai työryhmän tai -yhteisön jäsenenä. Lähtökoh-
tana on työpaikan tavanomainen vuorovaikutus- ja yhteistyöympäristö. Näyttö annetaan työpaikalla. 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

(x) em. yhdessä 
 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuk-
sella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää 
riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on 
kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioi-
maan 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  

Myynnin edistäminen tekee ohjattuna hyllytystä ja 
esillepanoa 

tekee hyllytystä ja esillepa-
noa 

tekee hyllytystä, esillepa-
noa ja somistusta 

Asiakaspalvelu ja myyntityö selvittää asiakkaan tarpeita ja 
palvelee häntä  

selvittää asiakkaan tarpeita ja 
palvelee häntä kohteliaasti  

selvittää asiakkaan tarpeita 
ja palvelee häntä aktiivi-
sesti ja kohteliaasti   

Palautteen vastaanotto arvioi työskentelyään ja pal-
velun toteuttamista suh-
teessa tavoitteisiin ja ottaa 
vastaan palautetta.  

arvioi työskentelyään ja pal-
velun toteuttamista suh-
teessa tavoitteisiin sekä 
muuttaa toimintaa saamansa 
palautteen mukaan. 

arvioi ja kehittää toimin-
taansa laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi sekä 
muuttaa ja kehittää toimin-
taa saamansa palautteen 
mukaan.  

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Asiakaspalvelun ja myynti-
työn menetelmien käyttö 

käyttää ohjattuna myynti- ja 
markkinointimenetelmiä 

käyttää myynti- ja markki-
nointimenetelmiä 

käyttää myynti- ja markki-
nointimenetelmiä sekä ar-
vioi niiden soveltuvuutta 
ammattialalle 

palvelee ohjattuna asiakasta 
kohteliaasti 

palvelee asiakasta kohteli-
aasti ja vuorovaikutteisesti 

palvelee asiakasta kohteli-
aasti, vuorovaikutteisesti ja 
esitellen vaihtoehtoja 

ottaa vastaan palveluun tai 
myyntityöhön liittyvää pa-
lautetta 

ottaa vastaan palveluun tai 
myyntityöhön liittyvää pa-
lautetta sekä arvioi asiakas-
palvelutaitojaan  

ottaa vastaan palveluun 
myyntityöhön liittyvää pa-
lautetta sekä arvioi ja kehit-
tää asiakaspalvelutaitojaan 

Oheistehtävien tekeminen huolehtii ohjattuna työympä-
ristön toimivuudesta ja siis-
teydestä. 

huolehtii työympäristön toimi-
vuudesta, siisteydestä ja viih-
tyisyydestä. 

huolehtii oma-aloitteisesti 
työympäristön toimivuu-
desta, siisteydestä ja viih-
tyisyydestä. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Tuote-, palvelu- ja  
ammattitiedon hankinta 

etsii ohjattuna tietoa myynti-
tuotteista ja palveluista  

etsii tietoa myyntituotteista ja 
palveluista 

etsii tietoa myyntituotteista 
ja palveluista sekä käyttää 
sitä työssään 

käyttää ohjattuna ammat-
tialan osaamista palvelu- ja 
myyntityössä. 

käyttää ammattialan osaa-
mista palvelu- ja myynti-
työssä. 

käyttää ammattialan osaa-
mista ja soveltaa sitä pal-
velu- ja myyntityöhön. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii ohjattuna asiakaspal-
velu- ja myyntitilanteissa 

toimii asiakaspalvelu- ja 
myyntitilanteissa ja pyytää 
tarvittaessa apua muilta 

toimii tilanteen vaatimalla 
tavalla asiakaspalvelu- ja 
myyntitilanteissa 

keskustelee asiakkaan 
kanssa 

keskustelee asiakkaan 
kanssa, kuuntelee häntä ja il-
maisee itseään selkeästi 

keskustelee asiakkaan 
kanssa, kuuntelee häntä ja 
ilmaisee itseään selkeästi 
ja luottamusta herättäen 
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Ammattietiikka noudattaa työaikoja sekä 
käyttäytyy ja pukeutuu ohjei-
den mukaan. 

noudattaa työaikoja sekä 
käyttäytyy ja pukeutuu tilan-
teen vaatimusten mukaan. 

noudattaa työaikoja sekä 
käyttäytyy ja pukeutuu ti-
lanteen vaatimusten mu-
kaan ja toimii työyhteisös-
sään aloitteellisesti. 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

Opiskelija perehdytetään opintojen tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Tarkennetaan opiskelijan henki-
lökohtaista opiskelusuunnitelmaa huomioiden ammattiosaamisen näyttöjen vaikutukset. 
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2.4.3 OHJAUSTOIMINNAN TOTEUTTAMINEN 15 OSP 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

Opiskelija osaa 
• suunnitella ja laatia tavoitteet ohjaukselle 
• ohjata ja neuvoa ammattityön tekemistä 
• arvioida ohjattavien työskentelyä 
• laatia työ- ja käyttöohjeita 
• laskea ohjauksesta muodostuvia kustannuksia 
• vastaanottaa palautetta toiminnastaan 
• kehittää toimintaansa palautteen mukaan 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

Työnprosessin hallinta: 
• Ohjauksen suunnittelu 
• Ohjaus ja neuvonta 
• Palautteen vastaanotto ja arviointi 

 
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: 

• Ohjausmenetelmien käyttö 
• Materiaalien käyttö 

 
Työ perustana olevan tiedon hallinta: 

• Ammattialan keskeisen sisällön käyttö ohjaustilanteessa 
• Dokumentointi 

 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 

• Oppiminen ja ongelmanratkaisu 
• Vuorovaikutus ja yhteistyö 
• Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 
Oppimisympäristöt: Työssäoppimispaikat 
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojak-
sossa oppimista arvioidaan: 

• motivoivin ja aktivoivin menetelmin 
• opiskelijan vahvuuksia korostaen 
• ammattitaitovaatimuksiin verraten 
• opiskelijan itsearviointitaitoja kehittäen 
• suullista tai kirjallista palautetta antaen 

Numeraalista arviointia oppimisesta ei anneta. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiske-
lijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. 
 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
Opiskelijalle, jolla on aiemmin hankittua osaamista, ammattialan opettaja arvioi sitä ja tarvittaessa testaa valitsemil-
laan menetelmillä ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Arvioinnin ja testauksen perusteella suunnitellaan 
lisäopintojen tarve ja ammattiosaamisen näyttöön osallistuminen. 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

Ammattitaidon osoittamistavat: 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä ammattialan ohjaustehtävissä. Työtä tehdään siinä laa-
juudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, ar-
vioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai am-
matillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoitta-
misen kattavuus varmistuu. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä 
kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ja tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan Ohjaustoiminnan 
toteuttaminen 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

NÄYTÖN KUVAUS 

Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä, jossa opiskelija näyttää ohjaustoiminnan toteuttamista osoittaen 
ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen. 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

Alan ohjaustoiminnan toteuttaminen. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä ovat tarvittavat ammattialan perustyövä-
lineet, koneet, laitteet ja materiaalit. Opiskelija toimii yksin, työparin tai työryhmän tai -yhteisön jäsenenä. Lähtökoh-
tana on työpaikan tavanomainen vuorovaikutus- ja yhteistyöympäristö. Ammattiosaamisen näyttö annetaan työpai-
kalla. 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (  ) Alan opettaja(t) 
 (  ) Työelämän edustaja(t) 
 (x) em. yhdessä 
 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuk-
sella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää 
riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on 
kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioi-
maan 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 

Ohjauksen suunnittelu arvioi ohjattavien odotuksia ja 
asettaa tavoitteita ohjaukselle 
oman ohjaajan kanssa 

arvioi ohjattavien odotuksia ja 
valmiuksia 

arvioi ohjattavien odotuk-
sia ja valmiuksia ja asettaa 
ohjaukselle tavoitteet 

laatii ohjaukselle kokonais-
suunnitelman oman ohjaajan 
avulla 

laatii ohjeiden avulla ohjausti-
lanteelle kokonaissuunnitel-
man 

laatii ohjaukselle kokonais-
suunnitelman, joka sisäl-
tää ohjaukseen osallistu-
ville aiheutuvat kustannuk-
set 

Ohjaus ja neuvonta selviytyy ohjaustilanteesta ja 
käyttää ammattikieltä oman 
ohjaajan avustamana 

selviytyy ohjaustilanteesta ja 
opastaa työvaiheissa neu-
voen sekä käyttää ohjauk-
sessa ammattikieltä  

selviytyy ohjaustilanteesta 
ja opastaa työvaiheissa 
neuvoen ja malliksi tehden 
sekä käyttää ohjauksessa 
ammattikieltä ja antaa kir-
jallista tai muuta materiaa-
lia tarpeen mukaan 

Palautteen vastaanotto ja 
arviointi 

arvioi ohjaustaan ja vastaan-
ottaa palautetta ohjauksesta. 

arvioi ohjaustaan ja vastaan-
ottaa palautetta ohjaustilan-
teesta ja muuttaa toimintata-
poja tarvittaessa. 

arvioi ohjaustaan ja vas-
taanottaa palautetta oh-
jaustilanteesta ja muuttaa 
toimintatapoja tarvittaessa 
sekä kehittää ohjauspro-
sessia. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Ohjausmenetelmien käyttö ohjaa yksilöä tai koko ryhmää 
valiten ohjauksen avulla kul-
loinkin käytettävän ohjausta-
van 

ohjaa yksilöä tai koko ryhmää 
valiten harkintansa mukaan 
kulloinkin käytettävän ohjaus-
tavan 

ohjaa yksilöä tai koko ryh-
mää valiten harkintansa 
mukaan kulloinkin käytet-
tävän ohjaustavan, kiinnit-
tää huomiota ohjattavien 
erityistarpeisiin ja mukaut-
taa toimintaansa niiden 
mukaan 

Materiaalien käyttö käyttää ohjausta tukevaa ja 
havainnollistavaa materiaalia. 

valitsee ohjattuna ja käyttää 
ohjausta tukevaa ja havain-
nollistavaa materiaalia. 

valitsee ja käyttää oh-
jausta tukevaa ja havain-
nollistavaa materiaalia. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Ammattialan keskeisen si-
sällön käyttö ohjaustilan-
teessa 

käyttää ohjaajan avustamana 
ammattialan keskeistä sisäl-
töä ohjaustilanteessa 

käyttää ammattialan kes-
keistä sisältöä ohjaustilan-
teessa 

käyttää ammattialan sisäl-
töjä sekä niihin kuuluvia 
erityistaitoja siten, että 
kohdentaa ohjauksen oh-
jattavien oppimisedellytys-
ten mukaan 

Dokumentointi laatii ohjattuna kirjallisia työ-
ohjeita tms. havainnollistavaa 
materiaalia.  

laatii kirjallisia työohjeita tms. 
havainnollistavaa materiaalia. 

laatii kirjallisia työohjeita 
tms. havainnollistavaa ma-
teriaalia havaitsemansa 
tarpeen mukaan. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
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Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 

havainnoi ohjattavien tarpeita 
ja ottaa ne huomioon ohjauk-
sessa 

havainnoi ohjattavien tarpeita 
ja ottaa ne huomioon ohjauk-
sessa ja arvioi ohjaajan avus-
tamana heidän edistymistään 

havainnoi ohjattavien tar-
peita ja ottaa ne huomioon 
ohjauksessa ja arvioi hei-
dän edistymistään  

Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii vuorovaikutuksessa oh-
jattavien kanssa 

toimii vuorovaikutuksessa oh-
jattavien kanssa sekä havain-
noi ryhmän sosiaalisia suh-
teita ja ottaa ne huomioon 
ohjaustilanteessa 

toimii vuorovaikutuksessa 
ohjattavien kanssa sekä 
havainnoi ryhmän sosiaali-
sia suhteita ja ottaa ne 
huomioon ohjaustilan-
teessa edistäen toiminnal-
laan ryhmäytymistä 

Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

sopii ohjeiden avulla yhtei-
sistä pelisäännöistä ryh-
mässä 

sopii yhteisistä pelisäännöistä 
ryhmässä  

sopii yhteisistä pelisään-
nöistä ryhmässä, ottaa 
huomioon ryhmästä tulleet 
toiveet ja huolehtii ryhmän 
turvallisuudesta 

käyttää ohjattuna työhyvin-
vointia ylläpitäviä toimintata-
poja. 

käyttää työhyvinvointia ylläpi-
täviä toimintatapoja. 

käyttää ja edistää työhy-
vinvointia ylläpitäviä toi-
mintatapoja. 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

Opiskelija perehdytetään opintojen tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Tarkennetaan opiskelijan henkilö-
kohtaista opiskelusuunnitelmaa huomioiden ammattiosaamisen näyttöjen vaikutukset. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ja tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan Ohjaustoiminnan 
toteuttaminen 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

NÄYTÖN KUVAUS 

Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä, jossa opiskelija näyttää ohjaustoiminnan toteuttamista osoittaen 
ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen. 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

Alan ohjaustoiminnan toteuttaminen. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä ovat tarvittavat ammattialan perustyövä-
lineet, koneet, laitteet ja materiaalit. Opiskelija toimii yksin, työparin tai työryhmän tai -yhteisön jäsenenä. Lähtökoh-
tana on työpaikan tavanomainen vuorovaikutus- ja yhteistyöympäristö. Ammattiosaamisen näyttö annetaan työpai-
kalla. 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (  ) Alan opettaja(t) 
 (  ) Työelämän edustaja(t) 
 (x) em. yhdessä 
 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuk-
sella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää 
riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on 
kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioi-
maan 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 

Ohjauksen suunnittelu arvioi ohjattavien odotuksia ja 
asettaa tavoitteita ohjaukselle 
oman ohjaajan kanssa 

arvioi ohjattavien odotuksia ja 
valmiuksia 

arvioi ohjattavien odotuk-
sia ja valmiuksia ja asettaa 
ohjaukselle tavoitteet 

laatii ohjaukselle kokonais-
suunnitelman oman ohjaajan 
avulla 

laatii ohjeiden avulla ohjausti-
lanteelle kokonaissuunnitel-
man 

laatii ohjaukselle kokonais-
suunnitelman, joka sisäl-
tää ohjaukseen osallistu-
ville aiheutuvat kustannuk-
set 

Ohjaus ja neuvonta selviytyy ohjaustilanteesta ja 
käyttää ammattikieltä oman 
ohjaajan avustamana 

selviytyy ohjaustilanteesta ja 
opastaa työvaiheissa neu-
voen sekä käyttää ohjauk-
sessa ammattikieltä  

selviytyy ohjaustilanteesta 
ja opastaa työvaiheissa 
neuvoen ja malliksi tehden 
sekä käyttää ohjauksessa 
ammattikieltä ja antaa kir-
jallista tai muuta materiaa-
lia tarpeen mukaan 

Palautteen vastaanotto ja 
arviointi 

arvioi ohjaustaan ja vastaan-
ottaa palautetta ohjauksesta. 

arvioi ohjaustaan ja vastaan-
ottaa palautetta ohjaustilan-
teesta ja muuttaa toimintata-
poja tarvittaessa. 

arvioi ohjaustaan ja vas-
taanottaa palautetta oh-
jaustilanteesta ja muuttaa 
toimintatapoja tarvittaessa 
sekä kehittää ohjauspro-
sessia. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Ohjausmenetelmien käyttö ohjaa yksilöä tai koko ryhmää 
valiten ohjauksen avulla kul-
loinkin käytettävän ohjausta-
van 

ohjaa yksilöä tai koko ryhmää 
valiten harkintansa mukaan 
kulloinkin käytettävän ohjaus-
tavan 

ohjaa yksilöä tai koko ryh-
mää valiten harkintansa 
mukaan kulloinkin käytet-
tävän ohjaustavan, kiinnit-
tää huomiota ohjattavien 
erityistarpeisiin ja mukaut-
taa toimintaansa niiden 
mukaan 

Materiaalien käyttö käyttää ohjausta tukevaa ja 
havainnollistavaa materiaalia. 

valitsee ohjattuna ja käyttää 
ohjausta tukevaa ja havain-
nollistavaa materiaalia. 

valitsee ja käyttää oh-
jausta tukevaa ja havain-
nollistavaa materiaalia. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Ammattialan keskeisen si-
sällön käyttö ohjaustilan-
teessa 

käyttää ohjaajan avustamana 
ammattialan keskeistä sisäl-
töä ohjaustilanteessa 

käyttää ammattialan kes-
keistä sisältöä ohjaustilan-
teessa 

käyttää ammattialan sisäl-
töjä sekä niihin kuuluvia 
erityistaitoja siten, että 
kohdentaa ohjauksen oh-
jattavien oppimisedellytys-
ten mukaan 

Dokumentointi laatii ohjattuna kirjallisia työ-
ohjeita tms. havainnollistavaa 
materiaalia.  

laatii kirjallisia työohjeita tms. 
havainnollistavaa materiaalia. 

laatii kirjallisia työohjeita 
tms. havainnollistavaa ma-
teriaalia havaitsemansa 
tarpeen mukaan. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 
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Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 

havainnoi ohjattavien tarpeita 
ja ottaa ne huomioon ohjauk-
sessa 

havainnoi ohjattavien tarpeita 
ja ottaa ne huomioon ohjauk-
sessa ja arvioi ohjaajan avus-
tamana heidän edistymistään 

havainnoi ohjattavien tar-
peita ja ottaa ne huomioon 
ohjauksessa ja arvioi hei-
dän edistymistään  

Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii vuorovaikutuksessa oh-
jattavien kanssa 

toimii vuorovaikutuksessa oh-
jattavien kanssa sekä havain-
noi ryhmän sosiaalisia suh-
teita ja ottaa ne huomioon 
ohjaustilanteessa 

toimii vuorovaikutuksessa 
ohjattavien kanssa sekä 
havainnoi ryhmän sosiaali-
sia suhteita ja ottaa ne 
huomioon ohjaustilan-
teessa edistäen toiminnal-
laan ryhmäytymistä 

Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

sopii ohjeiden avulla yhtei-
sistä pelisäännöistä ryh-
mässä 

sopii yhteisistä pelisäännöistä 
ryhmässä  

sopii yhteisistä pelisään-
nöistä ryhmässä, ottaa 
huomioon ryhmästä tulleet 
toiveet ja huolehtii ryhmän 
turvallisuudesta 

käyttää ohjattuna työhyvin-
vointia ylläpitäviä toimintata-
poja. 

käyttää työhyvinvointia ylläpi-
täviä toimintatapoja. 

käyttää ja edistää työhy-
vinvointia ylläpitäviä toi-
mintatapoja. 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

Opiskelija perehdytetään opintojen tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Tarkennetaan opiskelijan henkilö-
kohtaista opiskelusuunnitelmaa huomioiden ammattiosaamisen näyttöjen vaikutukset. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ja tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan Palvelun tuotteista-
minen 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

NÄYTÖN KUVAUS 

Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä, jossa opiskelija näyttää vaatetusalan palvelun tuotteistamispro-
sessin hallintaa osoittaen ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen. 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

Vaatetusalan palveluprosessin tuotteistaminen. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä ovat tarvittavat ammattialan perustyövä-
lineet, koneet, laitteet ja materiaalit. Opiskelija toimii yksin, työparin tai työryhmän tai -yhteisön jäsenenä. Lähtökohtana 
on työpaikan tavanomainen vuorovaikutus- ja yhteistyöympäristö. Näyttö annetaan työpaikalla. 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

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

 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, 
työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä 
ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen 
opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. 
opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia  434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT 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 

Ammatillisen osaamisen 
tuotteistaminen 
 

arvioi ohjattuna ammatillisen 
osaamisen vahvuuksia 
 

arvioi ammatillisen osaa-
misen vahvuuksia ja mah-
dollisuuksia toimia yrittä-
jänä 
 

arvioi ammatillisen osaami-
sen vahvuuksia ja mahdolli-
suuksia toimia yrittäjänä ja 
asettaa osaamiselle 
kehittämistavoitteita 

tekee ammattialan työtä 
 

tekee ammattialan laatu-
vaatimukset täyttävää 
työtä 

tekee kustannus-tehokkaasti 
ammatti-alan laatuvaatimuk-
set täyttävää työtä 

Tuotteistamisen 
toteuttaminen 
 

ideoi ohjattuna eri toiminta-
malleja kannattavuutta ajatel-
len 
 

ideoi ja testaa ohjattuna eri 
toimintamalleja kannatta-
vuutta ajatellen 
 

ideoi ja testaa eri toiminta-
malleja kannattavuutta 
ajatellen ja markkinoi 
tuotteistettua palveluaan 

toteuttaa tuotteistamisen ot-
taen ohjattuna huomioon asi-
akkaan tarpeet 

toteuttaa tuotteistamisen 
ottaen huomioon asiak-
kaan tarpeet 

toteuttaa tuotteistamisen 
ennakoiden asiakkaan tar-
peet 

Itsearviointi 
 

arvioi ja kehittää ohjattuna 
tuotteistetun palvelun toteu-
tusta kustannustehokkaaksi. 
 
 

arvioi ja kehittää ohjattuna 
tuotteistetun palvelun to-
teutusta kustannustehok-
kaaksi ja kohderyhmän 
tarpeet kohtaavaksi 

arvioi ja kehittää tuotteiste-
tun palvelun toteutusta 
ja markkinointia kustannus-
tehokkaaksi ja kohderyhmän 
tarpeet kohtaavaksi. 

2. Työmenetelmien, -välinei-
den ja materiaalinhallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Tuotteistamisen 
työmenetelmien ja 
– välineiden käyttö 

käyttää ohjattuna ammatillisen 
osaamisen työmenetelmiä ja -
välineitä tuotteen 
tai palvelun toteuttamisessa 

käyttää ammatillisen osaa-
misen työmenetelmiä ja -
välineitä tuotteen tai palve-
lun toteuttamisessa 

käyttää ja etsii erilaisia työ-
menetelmiä ja- välineitä 
tuottaa tuote tai palvelu 
 

Hinnoittelu 
 

laskee ohjattuna oman työpa-
noksen osuuden tuotteen tai 
palvelun kustannuksista. 

laskee oman työpanoksen 
osuuden tuotteen tai pal-
velun kustannuksista. 

laskee tuotteen tai palvelun 
kokonaiskustannukset. 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Tiedonhankinta etsii ohjattuna tietoa sopimus-
järjestelmistä, 
tuotevastuu- ja kuluttajan-
suoja-lainsäädännöstä 
ja immateriaalioikeuksista 
 

etsii tietoa sopimus-järjes-
telmistä, tuotevastuu- ja 
kuluttajansuojalain-sää-
dännöstä ja immateriaalioi-
keuksista sekä käyttää tie-
toa ohjattuna tuotteistami-
seen 
 

etsii tietoa sopimusjärjestel-
mistä, tuotevastuu- ja 
kuluttajansuojalainsäädän-
nöstä ja immateriaalioikeuk-
sista, käyttää tietoa 
tuotteistamiseen ja soveltaa 
etsimäänsä tietoa 
neuvotellessaan työhön 
liittyvistä asioista asiakkaan 
kanssa 

Markkinatilanteen 
kartoitus 

kartoittaa ammattialansa pal-
veluja tarjoavia tekijöitä 
 

kartoittaa ammattialansa 
palveluja tarjoavia tekijöitä 
ja käyttää tietoa ohjattuna 
tuotteen tai palvelun tuot-
teistamiseen 
 

kartoittaa ammattialansa 
palveluja tarjoavia tekijöitä, 
käyttää tietoa tuotteen tai 
palvelun tuotteistamiseen ja 
kehittää palveluaan kilpaili-
joitaan houkuttelevammaksi 
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markkinoi palveluaan ammat-
tialan tavan mukaisin menetel-
min. 

markkinoi palveluaan oh-
jattuna usealla eri mene-
telmällä. 

markkinoi palveluaan use-
alla eri menetelmällä. 
 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 
 

tunnistaa työssä syntyneitä 
ongelmatilanteita sekä ratkai-
see ohjattuna niitä 
 

tunnistaa työssä synty-
neitä ongelmatilanteita 
sekä ratkaisee niitä 
 

tunnistaa työssä syntyneitä 
ongelmatilanteita, ratkaisee 
niitä ja löytää vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 

Ammattietiikka käyttää ohjattuna tuotteessa 
tai palvelussa ammattialan 
kestävän kehityksen mukaisia 
toimintatapoja 
 

käyttää tuotteessa tai pal-
velussa ammattialan kes-
tävän kehityksen mukaisia 
toimintatapoja 
 

käyttää tuotteessa tai palve-
lussa ammattialan kestävän 
kehityksen mukaisia toimin-
tatapoja ja kehittää niitä 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 
 

käyttää palvelun ja tuotteen 
toteutuksessa ohjeiden mukai-
sia suojaimia, työmenetelmiä 
ja -välineitä 
 

käyttää palvelun ja tuot-
teen toteutuksessa ohjei-
den mukaisia suojaimia ja 
-työvälineitä ja sopivasti 
kuormittavia työmenetel-
miä. 

käyttää palveluksen toteu-
tuksessa ohjeiden mukaisia 
suojaimia, työvälineitä ja so-
pivasti kuormittavia ja vaih-
televia työmenetelmiä 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

Opiskelija perehdytetään opintojen tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Tarkennetaan opiskelijan henkilö-
kohtaista opiskelusuunnitelmaa huomioiden ammattiosaamisen näyttöjen vaikutukset. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ja tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan Stailaaminen 15 osp 
tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

NÄYTÖN KUVAUS 

Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa tyylin asiakkaan ulkoasuun, kohteeseen, tilaan tai tapahtumaan osoittaen ammatti-
taitovaatimusten mukaisen osaamisen. 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

Ammattialan stailauksen toteuttaminen. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä ovat tarvittavat ammattialan perustyövä-
lineet, koneet, laitteet ja materiaalit. Opiskelija toimii yksin, työparin tai työryhmän tai -yhteisön jäsenenä. Lähtökoh-
tana on työpaikan tavanomainen vuorovaikutus- ja yhteistyöympäristö. Näyttö annetaan työpaikalla tai 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 koulutuk-
sella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää 
riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on 
kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioi-
maan 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 

Työn suunnittelu  ideoi ja suunnittelee ohjat-
tuna asiakkaan ulkoasua, 
kohdetta, tilaa tai tapahtumaa 

ideoi ja suunnittelee ohjat-
tuna asiakkaan ulkoasua, 
kohdetta, tilaa tai tapahtumaa 
asiakaslähtöisesti 

ideoi ja suunnittelee asiak-
kaan ulkoasua, kohdetta, 
tilaa tai tapahtumaa vas-
tuullisesti ja asiakaslähtöi-
sesti 

laatii suunnitelmalle aikatau-
lun ja noudattaa sitä 

laatii suunnitelmalle kustan-
nusarvion ja aikataulun sekä 
noudattaa niitä 

laatii vaihtoehtoisille suun-
nitelmille kustannusarvioita 
ja aikatauluja sekä noudat-
taa valittua  

Työn toteutus toteuttaa ohjattuna tyylin 
suunnittelun tilaajalle  

toteuttaa ohjattuna tyylin 
suunnittelun tilaajalle hänen 
toiveidensa mukaan 

toteuttaa tyylin suunnitte-
lun tilaajalle hänen toi-
veidensa mukaan  

Itsearviointi arvioi tyylin suunnittelun suh-
teessa tavoitteisiin. 

arvioi tyylin suunnittelun suh-
teessa tavoitteisiin ja muuttaa 
sitä ohjeiden mukaisesti. 

arvioi tyylin suunnittelun 
suhteessa tavoitteisiin ja 
kehittää tyylin muotoilu-
osaamistaan 
saamansa 
palautteen mukaisesti. 

2. Työmenetelmien,  
– välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Työmenetelmien käyttö muokkaa, täydentää tai uusii 
ohjattuna asiakkaan ulko-
asun, kohteen, tilan tai tapah-
tuman tyyliä  

muokkaa, täydentää tai uusii 
asiakkaan ulkoasun, kohteen, 
tilan tai tapahtuman tyyliä 

muokkaa, täydentää tai 
uusii asiakkaan ulkoasun, 
kohteen, tilan tai tapahtu-
man tyyliä asiakaslähtöi-
sesti  

Työvälineiden käyttö käyttää ohjattuna ammat-
tialan työvälineitä  

käyttää ammattialan työväli-
neitä 

käyttää alan työvälineitä 
monipuolisesti 

 
Materiaalien käyttö 

käyttää ohjattuna eri tavoin 
hankittuja materiaaleja ottaen 
huomioon käyttötilanteen ja 
sen turvallisuuden  

käyttää eri tavoin hankittuja 
materiaaleja ottaen huomioon 
käyttötilanteen ja sen turvalli-
suuden  

valitsee ja käyttää eri ta-
voin hankittuja materiaa-
leja ottaen huomioon asia-
kaslähtöisyyden sekä käyt-
tötilanteen ja sen turvalli-
suuden  

Kestävän kehityksen huomi-
oon ottaminen 

käyttää ohjattuna toteutuk-
seen elinkaareltaan sopivia 
materiaaleja. 

käyttää toteutukseen elinkaa-
reltaan sopivia materiaaleja. 

käyttää toteutukseen elin-
kaareltaan sopivia materi-
aaleja ja tuo esille uusia 
ideoita. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Tyyli- ja trenditiedon han-
kinta 

etsii ohjattuna käyttötilantee-
seen sopivia tyylejä  

etsii käyttötilanteeseen sopi-
via tyylejä ja seuraa ohjattuna 
trendejä 

etsii käyttötilanteeseen so-
pivia tyylejä ja seuraa tren-
dejä 

Estetiikan huomioon ottami-
nen 
 

käyttää ohjattuna esteettistä 
tietoa muodoista, väreistä, 
suhteista, tasapainoista ja ko-
konaisuuksista. 

käyttää esteettistä tietoa 
muodoista, väreistä, suh-
teista, tasapainoista ja koko-
naisuuksista. 

käyttää monipuolisesti es-
teettistä tietoa muodoista, 
väreistä, suhteista, tasa-
painoista ja kokonaisuuk-
sista.  

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 
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Opiskelija 

Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 

kokeilee ohjattuna erilaisia 
ratkaisuja 

kokeilee erilaisia ratkaisuja kokeilee erilaisia ratkaisuja 
ja kehittää uusia ideoita 

Vuorovaikutus ja yhteistyö noudattaa aikatauluja  sopii ja laatii aikataulun ja 
keskustelee aikataulun muu-
toksista  

sopii ja laatii aikataulun 
sekä toimii sen mukaan  

sopii annettujen ohjeiden mu-
kaan tilaajan kanssa toteutet-
tavasta työstä ja sen vai-
heista. 

sopii tilaajan kanssa toteutet-
tavasta työstä sekä sen vai-
heista ja tavoitteista. 

neuvottelee ja sopii tilaa-
jan kanssa toteutettavasta 
työstä sekä sen vaiheista 
ja tavoitteista. 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

Opiskelija perehdytetään opintojen tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Tarkennetaan opiskelijan henki-
lökohtaista opiskelusuunnitelmaa huomioiden ammattiosaamisen näyttöjen vaikutukset. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ja tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan Tilaustyön valmista-
minen 15 osp, tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

NÄYTÖN KUVAUS 

Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
Opiskelija ottaa vastaan ja valmistaa tilaajalle ammattitaitovaatimukset täyttävän tilaustyön. 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

Vaatetusalan tilaustyön valmistaminen. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä ovat tarvittavat ammattialan perustyövä-
lineet, koneet, laitteet ja materiaalit. Opiskelija toimii yksin, työparin tai työryhmän tai -yhteisön jäsenenä. Lähtökoh-
tana on työpaikan tavanomainen vuorovaikutus- ja yhteistyöympäristö. Ammattiosaamisen näyttö annetaan työpai-
kalla. 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 
 (  ) Alan opettaja(t) 
 (  ) Työelämän edustaja(t) 
 (x) em. yhdessä 
 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuk-
sella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää 
riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on 
kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioi-
maan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 
27–29 §. 

  



31 
 

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 

Tilaustyön suunnittelu ottaa vastaan tilauksen ja 
suunnittelee ohjattuna työtä 

ottaa vastaan tilauksen ja te-
kee toteuttamiskelpoisen työ-
suunnitelman  

ottaa vastaan tilauksen, te-
kee loogisesti etenevän 
työsuunnitelman sekä 
muuttaa sitä tarpeen vaa-
tiessa 

Tilaustyön valmistaminen valmistaa ohjattuna tilaajan 
laatuvaatimusten mukaisen 
tuotteen sekä noudattaa työ-
aikoja ja aikatauluja 

valmistaa tilaajan laatuvaati-
musten mukaisen tuotteen, 
työskentelee suunnitemalli-
sesti ja noudattaa työaikoja ja 
aikatauluja 

valmistaa tilaajan laatu-
vaatimusten mukaisen 
tuotteen, työskentelee 
suunnitelmallisesti ja nou-
dattaa työaikoja ja sovit-
tuja aikatauluja sekä neu-
vottelee poikkeamista  

Hinnoittelu laskee materiaalien kulutuk-
sen ja tekee ohjattuna hinta-
arvion materiaalikustannuk-
sista. 

laskee materiaalien kulutuk-
sen, tekee hinta-arvion mate-
riaalikustannuksista ja arvioi 
ohjattuna työhön käytettävän 
ajan. 

laskee materiaalien kulu-
tuksen, tekee hinta-arvion 
kokonaiskustannuksista ja 
tekee tarjouksen, joka si-
sältää materiaalikustan-
nukset ja työhön käytettä-
vän ajan. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Työmenetelmien ja  
-välineiden valinta 

valitsee ohjattuna työhön so-
pivat työmenetelmät,  
-välineet, koneet ja laitteet  

valitsee työhön sopivat työ-
menetelmät, -välineet, koneet 
ja laitteet sekä kehittää val-
mistustaitoaan 

valitsee työhön sopivat 
työmenetelmät, -välineet, 
koneet ja laitteet sekä ke-
hittää valmistustaitoaan ja 
valmistustaidon nopeutta 

Materiaalien valinta valitsee ohjattuna työhön so-
pivat materiaalit sekä käyttää 
niitä taloudellisesti. 

valitsee käyttötarkoitukseen 
sopivat materiaalit sekä käyt-
tää niitä taloudellisesti. 

valitsee huollettavuudel-
taan ja hinnaltaan käyttö-
tarkoitukseen sopivat ma-
teriaalit ja käyttää niitä ta-
loudellisesti. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Ammattiterminologian ja 
työsuunnitelmien käyttö 

keskustelee ohjattuna valmis-
tukseen liittyvistä asioista 
käyttäen ammattiterminolo-
giaa  

keskustelee valmistukseen 
liittyvistä asioista käyttäen 
ammattiterminologiaa ja lu-
kee ohjeiden avulla työsuun-
nitelmia  

keskustelee valmistukseen 
liittyvistä asioista käyttäen 
ammattiterminologiaa ja 
lukee sekä laatii työsuun-
nitelmia 

Valmistusmenetelmän va-
linta 

valitsee ohjattuna työhön so-
veltuvan valmistusmenetel-
män 

valitsee työhön soveltuvan 
valmistusmenetelmän ja ar-
vioi ohjeiden avulla valinnan 
vaikutusta tuotteen toimivuu-
teen, kestävyyteen, ulkonä-
köön, laatuun tai hintaan  

valitsee työhön soveltuvan 
valmistusmenetelmän ja 
arvioi valinnan vaikutusta 
tuotteen toimivuuteen, 
kestävyyteen, ulkonäköön, 
laatuun ja hintaan 

Kestävän kehityksen huomi-
oon ottaminen omassa työs-
kentelyssä 

käyttää ohjattuna elinkaa-
riajattelun huomioon ottavia 
työmenetelmiä,  
– välineitä ja materiaaleja. 

käyttää elinkaariajattelun 
huomioon ottavia työmenetel-
miä, -välineitä ja materiaa-
leja. 

käyttää elinkaariajattelun 
huomioon ottavia työme-
netelmiä, -välineitä ja ma-
teriaaleja ja kehittää toi-
mintaansa. 
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4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 

ratkaisee ohjattuna työtehtä-
vissä syntyneitä ongelmati-
lanteita  

ratkaisee työtehtävissä synty-
neitä ongelmatilanteita ja te-
kee valintoja  

ratkaisee työtehtävissä 
syntyneitä ongelmatilan-
teita sekä tekee valintoja 
ja päätöksiä 

Vuorovaikutus ja yhteistyö noudattaa vuorovaikutustilan-
teisiin annettuja ohjeita toimi-
essaan toimeksiantajan / ti-
laajan kanssa 

toimii tilanteen vaatimalla ta-
valla työskennellessään toi-
meksiantajan / tilaajan 
kanssa 

ilmaisee selkeästi asiansa 
ja tuo rakentavasti esille 
erilaisia näkökantoja työs-
kennellessään toimeksian-
tajan / tilaajan kanssa 

Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa työssään annettuja 
työturvallisuusohjeita, huoleh-
tii työympäristön siisteydestä 
ja välttää riskejä työssään 

noudattaa työssään annettuja 
työturvallisuusohjeita sekä 
huolehtii työympäristön siis-
teydestä, välttää riskejä työs-
sään ja ottaa työssään huo-
mioon työyhteisön muut jäse-
net 

noudattaa työssään työtur-
vallisuusohjeita, havaitsee 
ja tunnistaa työhönsä liitty-
vät vaarat ja ilmoittaa 
niistä sekä huolehtii työ-
ympäristön siisteydestä, 
välttää riskejä työssään ja 
ottaa työssään huomioon 
työyhteisön muut jäsenet 

käyttää ohjattuna turvallisia ja 
sopivasti kuormittavia ja vaih-
televia työmenetelmiä ottaen 
huomioon ergonomian. 

käyttää ohjeiden avulla tur-
vallisia ja sopivasti kuormitta-
via ja vaihtelevia työmenetel-
miä ottaen huomioon er-
gonomian. 

käyttää oma-aloitteisesti 
turvallisia ja sopivasti kuor-
mittavia ja vaihtelevia työ-
menetelmiä ottaen huomi-
oon ergonomian. 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

Opiskelija perehdytetään opintojen tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Tarkennetaan opiskelijan henki-
lökohtaista opiskelusuunnitelmaa huomioiden ammattiosaamisen näyttöjen vaikutukset. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ja tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan Tuotekehityspro-
sessissa toiminen 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

NÄYTÖN KUVAUS 

Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
Opiskelija kehittää ammattialan tuotetta osallistuen tuotekehitysprojektiin yhdessä muiden käsi- ja taideteollisuusalan 
tai muiden alojen ammattilaisten kanssa täyttäen ammattitaitovaatimukset. 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

Ammattialan tuotekehitysprosessissa toimiminen. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä ovat tarvittavat ammattialan perustyövä-
lineet, koneet, laitteet ja materiaalit. Opiskelija toimii yksin, työparin tai työryhmän tai -yhteisön jäsenenä. Lähtökoh-
tana on työpaikan tavanomainen vuorovaikutus- ja yhteistyöympäristö. Näyttö annetaan työpaikalla. 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

(x) em. yhdessä 
 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuk-
sella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää 
riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on 
kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioi-
maan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 
27–29 §. 

  



34 
 

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  

Tuotekehitysprosessin to-
teutus 

suunnittelee ja toteuttaa oh-
jattuna tuotekehitysprosessiin 
ammattialalle tyypillisiä suun-
nitelmia kuten malleja, piirus-
tuksia, esityskuvia, mallikap-
paleita 

suunnittelee ja toteuttaa tuo-
tekehitysprosessiin ammat-
tialalle tyypillisiä suunnitelmia 
ja neuvottelee niiden toteu-
tuksesta suunnittelijan 
kanssa tai käyttää niitä ohjat-
tuna neuvottelutilanteissa 

toteuttaa tuotekehityspro-
sessin vaihetta tukevia 
ammattialan suunnitelmia 
ja neuvottelee niiden to-
teutuksesta suunnittelijan 
kanssa tai käyttää niitä 
neuvottelutilanteissa tai 
markkinoinnin välineenä  

Verkostoituminen toteuttaa ohjattuna tuotetta 
tai palvelua yhdessä käsi- ja 
taideteollisuusalan, suunnitte-
lun ammattilaisen tai eri alo-
jen ammattilaisten kanssa 

toteuttaa tuotetta tai palvelua 
yhdessä käsi- ja taideteolli-
suusalan ammattilaisen tai 
ohjattuna suunnittelun am-
mattilaisen tai eri alojen am-
mattilaisten kanssa 

toteuttaa tuotetta tai palve-
lua yhdessä käsi- ja taide-
teollisuusalan ja suunnitte-
lun ammattilaisen ja eri 
alojen ammattilaisten 
kanssa 

Itsearviointi arvioi ohjattuna omaa työtään 
ja työskentelyään. 

arvioi omaa työtään ja työs-
kentelyään. 

arvioi omaa työtään ja 
työskentelyään ja kehittää 
toimintaansa saamansa 
palautteen mukaan. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Tuotekehittelyn työmenetel-
mien, -välineiden ja materi-
aalien käyttö 

käyttää ammattialan tavan 
mukaisia suunnittelun ja val-
mistuksen työmenetelmiä, -
välineitä ja materiaaleja  

käyttää ammattialan tavan 
mukaisia suunnittelun ja val-
mistuksen työmenetelmiä, -
välineitä ja materiaaleja sekä 
muuttaa työskentelytapaa tar-
vittaessa 

käyttää ammattialan tavan 
mukaisia suunnittelun ja 
valmistuksen työmenetel-
miä, -välineitä ja materiaa-
leja sekä etsii niitä ja kehit-
tää työskentelytapojaan 

Verkostoitumisen työmene-
telmien ja -välineiden käyttö 

osallistuu käsi- ja taideteolli-
suusalan tapahtumiin tai luo 
ohjattuna kontakteja käsi- ja 
taideteollisuusalan ammatti-
laisiin tai eri alojen ammatti-
laisiin 

osallistuu käsi- ja taideteolli-
suusalan tapahtumiin tai luo 
kontakteja käsi- ja taideteolli-
suusalan ammattilaisiin ja oh-
jattuna suunnittelun tai eri 
alojen ammattilaisiin 

osallistuu käsi- ja taidete-
ollisuusalan tapahtumiin 
tai luo kontakteja käsi- ja 
taideteollisuusalan ja 
suunnittelun ammattilaisiin 
sekä eri alojen ammattilai-
siin 

Kestävän kehityksen huomi-
oon ottaminen 

käyttää ohjattuna suunnitel-
miin elinkaareltaan sopivia 
ammattialan työmenetelmiä, -
välineitä ja materiaaleja. 

käyttää suunnitelmiin elinkaa-
reltaan sopivia ammattialan 
työmenetelmiä,  
-välineitä ja materiaaleja. 

käyttää suunnitelmiin elin-
kaareltaan sopivia ammat-
tialan työmenetelmiä,  
-välineitä ja materiaaleja ja 
tuo esille kehittämistar-
peita. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Tiedonhankinta tekee ohjattuna luonnoksia 
tai muita ammattialan tavan 
mukaisia dokumentteja ha-
vainnoistaan ja käyttää niitä 
keskustelussa verkostokump-
paneiden kanssa. 

tekee luonnoksia tai muita 
ammattialan tavan mukaisia 
dokumentteja havainnoistaan 
ja käyttää niitä keskustelussa 
verkostokumppaneiden 
kanssa. 

tekee luonnoksia tai muita 
ammattialan tavan mukai-
sia dokumentteja havain-
noistaan ja käyttää niitä 
keskustelussa verkosto-
kumppaneiden kanssa ja 
tulkitsee verkostokumppa-
neiden dokumentteja. 
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Estetiikan hyödyntäminen 
 

ottaa ohjattuna huomioon 
väri-, muoto- tai tilasommitte-
lun vaikutukset toteuttaes-
saan ohjattuna tuotetta tai 
palvelua käsi- ja taideteolli-
suusalan ammattilaisen tai eri 
alan ammattilaisen kanssa 
 

ottaa huomioon väri-, muoto- 
tai tilasommittelun vaikutuk-
set toteuttaessaan tuotetta tai 
palvelua käsi- ja taideteolli-
suusalan ammattilaisen ja 
ohjattuna suunnittelun am-
mattilaisen tai eri alan am-
mattilaisen kanssa 

ottaa huomioon väri-, 
muoto- tai tilasommittelun 
vaikutukset toteuttaessaan 
tuotetta tai palvelua käsi- 
ja taideteollisuusalan ja 
suunnittelun ammattilaisen 
kanssa ja eri alojen am-
mattilaisten kanssa 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 
 

ratkaisee ohjattuna tuotekehi-
tysprosessin ongelmatilan-
teita 
 

ratkaisee tuotekehitysproses-
sin ongelmatilanteita. 
  

ratkaisee tuotekehityspro-
sessin ongelmatilanteita ja 
tekee valintoja. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 
 

osallistuu ohjattuna tuoteke-
hitysprojektiin 
 

osallistuu tuotekehitysprojek-
tiin ja toimii yhteistyössä ver-
kostokumppaneiden kanssa 

osallistuu tuotekehityspro-
jektiin ja toimii yhteis-
työssä verkostokumppa-
neiden kanssa sekä edis-
tää yhteistyötä 

Ammattietiikka noudattaa aikatauluja ja oh-
jattuna annettuja ohjeita ja 
sopimuksia 

noudattaa annettuja ohjeita ja 
sopimuksia sekä sopii aika-
taulumuutoksista etukäteen 

noudattaa annettuja oh-
jeita ja sopimuksia sekä 
suunnittelee aikatauluja ja 
noudattaa niitä 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

• Opintojen henkilökohtaistaminen 
• Opiskeluun liittyviin käytännön asioiden kertaaminen 
• Opiskelijapalveluista tiedottaminen 
• Kansainvälistymisen mahdollisuuksista tiedottaminen 
• Työllistymisen tukeminen ja sähköisten työnhakupalveluiden esittely 
• Jatko-opintomahdollisuuksista tiedottaminen 
• Henkilökohtainen tulevaisuuden suunnitelma 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ja tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan Sarja- ja teollisuus-
työ 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

NÄYTÖN KUVAUS 

Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
Opiskelija osallistuu sarja- tai teollisuustyön vaiheisiin osoittaen ammattitaitovaatimusten mukaisen osaamisen. 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

Ammattialan sarjatuotannon eri työvaiheissa toimiminen. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä ovat tarvittavat ammattialan perustyövä-
lineet, koneet, laitteet ja materiaalit. Opiskelija toimii yksin, työparin tai työryhmän tai -yhteisön jäsenenä. Lähtökoh-
tana on työpaikan tavanomainen vuorovaikutus- ja yhteistyöympäristö. Ammattiosaamisen näyttö annetaan työpai-
kalla. 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

(x) em. yhdessä 
 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuk-
sella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää 
riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on 
kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioi-
maan 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  

Työvaiheiden valmistus  osallistuu helppoihin työvai-
heisiin ja tekee niitä tunnolli-
sesti 

osallistuu ohjattuna monipuo-
lisesti erilaisiin työvaiheisiin 

osallistuu monipuolisesti 
erilaisiin työvaiheisiin 
osoittaen halua opetella 
uusia asioita 

Suorituksen toteutus 
 

tekee työvaiheita ohjeiden 
mukaan 

tekee työvaiheita huolellisesti 
ohjeiden mukaan 

tekee työvaiheita huolelli-
sesti ja laadukkaasti kehit-
tyen nopeudessa työsken-
telyn aikana 

Itsearviointi ottaa vastaan ulkopuolista 
palautetta. 

ottaa vastaan ulkopuolista 
palautetta ja kehittää ohjat-
tuna työtään palautteen mu-
kaisesti.  

ottaa vastaan ulkopuolista 
palautetta ja osoittaa vas-
tuullisuutta työskentelynsä 
kehittämisessä.  

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Työmenetelmien käyttö  käyttää ohjattuna työvaiheen 
toteuttamiseen soveltuvia 
työmenetelmiä sekä tarkoi-
tuksenmukaisia ja turvallisia 
työotteita 

käyttää ja valitsee ohjattuna 
työvaiheen toteuttamiseen 
soveltuvia työmenetelmiä 
sekä tarkoituksenmukaisia ja 
turvallisia työotteita 

käyttää ja valitsee työvai-
heen toteuttamiseen so-
veltuvia työmenetelmiä 
sekä tarkoituksenmukaisia 
ja turvallisia työotteita 

Koneiden ja laitteiden käyttö käyttää ohjattuna työhön so-
pivia koneita ja laitteita tarkoi-
tuksenmukaisesti ja turvalli-
sesti. 

käyttää ohjeiden avulla työ-
hön sopivia koneita ja laitteita 
tarkoituksenmukaisesti ja tur-
vallisesti sekä pitää niitä kun-
nossa mm. asianmukaisella 
puhdistamisella. 

käyttää työhön sopivia ko-
neita ja laitteita tarkoituk-
senmukaisesti ja turvalli-
sesti erilaisissa työtilan-
teissa sekä pitää niitä kun-
nossa mm. asianmukai-
sella puhdistamisella. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Kestävän kehityksen huomi-
oon ottaminen omassa työs-
kentelyssä 

on tietoinen työpaikan käy-
tännöistä kestävän kehityk-
sen edistämiseksi. 

käyttää ohjattuna työtehtä-
viensä mahdollistamissa puit-
teissa elinkaariajattelun huo-
mioon ottavia työmenetelmiä, 
- välineitä ja materiaaleja ja 
on tietoinen työpaikan käy-
tännöistä kestävän kehityk-
sen edistämiseksi. 

käyttää työtehtäviensä 
mahdollistamissa puit-
teissa elinkaariajattelun 
huomioon ottavia työme-
netelmiä, - välineitä ja ma-
teriaaleja ja tiedostaa ja 
ymmärtää työpaikan käy-
täntöjä kestävän kehityk-
sen edistämiseksi. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa työssään annettuja 
työturvallisuusohjeita ja vält-
tää riskejä työssään 

noudattaa työssään annettuja 
työturvallisuusohjeita, välttää 
riskejä työssään ja ottaa työs-
sään huomioon työyhteisön 
muut jäsenet 

noudattaa työssään työtur-
vallisuusohjeita, havaitsee 
ja tunnistaa työhönsä liitty-
vät vaarat ja ilmoittaa 
niistä sekä välttää riskejä 
työssään ja ottaa työssään 
huomioon työyhteisön 
muut jäsenet 
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 käyttää ohjattuna turvallisia ja 
sopivasti kuormittavia ja vaih-
televia työmenetelmiä ottaen 
huomioon ergonomian 

käyttää ohjeiden avulla tur-
vallisia ja sopivasti kuormitta-
via ja vaihtelevia työmenetel-
miä ottaen huomioon er-
gonomian 

käyttää oma-aloitteisesti 
turvallisia ja sopivasti kuor-
mittavia ja vaihtelevia työ-
menetelmiä ottaen huomi-
oon ergonomian 

pitää huolta työympäristön 
siisteydestä. 

järjestelee ohjattuna työti-
laansa toimivaksi ja pitää 
huolta työympäristön siistey-
destä. 

järjestelee työskentelyti-
lansa toimivaksi ja työs-
kentelyn joutuisuutta edis-
täväksi sekä pitää huolta 
työympäristön siistey-
destä. 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

• Opintojen henkilökohtaistaminen 
• Opiskeluun liittyviin käytännön asioiden kertaaminen 
• Opiskelijapalveluista tiedottaminen 
• Elämänhallinnallisten valmiuksien vahvistaminen 
• Eri työammatteihin tutustumista 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ja tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan Sisustustekstiilien 
valmistaminen 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

NÄYTÖN KUVAUS 

Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä, jossa näytetään sisustustuotteen valmistaminen. 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

Ammattialan sisustustuotteiden valmistaminen. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä ovat tarvittavat ammattialan perustyövä-
lineet, koneet, laitteet ja materiaalit. Opiskelija toimii yksin, työparin tai työryhmän tai -yhteisön jäsenenä. Lähtökoh-
tana on työpaikan tavanomainen vuorovaikutus- ja yhteistyöympäristö. Ammattiosaamisen näyttö annetaan työpai-
kalla. 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. 
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät 
 (  ) Alan opettaja(t) 
 (  ) Työelämän edustaja(t) 
 (x) em. yhdessä 
 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuk-
sella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää 
riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on 
kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioi-
maan 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 

Sisustustuotteen 
suunnittelu ja valmistus 

valmistaa ohjattuna sisustus 
tuotteen 

suunnittelee ja valmistaa si-
sustus tuotteen 

suunnittelee ja valmistaa 
sisutustuotteen sekä työs-
kentelee suunnitelmalli-
sesti 

Itsearviointi arvioi työskentelyään ja tuo-
tetta suhteessa tavoitteisiin. 

arvioi työskentelyään ja tuo-
tetta suhteessa tavoitteisiin 
sekä muuttaa toimintaansa 
ohjeiden mukaisesti. 

arvioi ja kehittää omaa toi-
mintaansa laatutavoittei-
den saavuttamiseksi. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Työmenetelmien ja  
-välineiden käyttö 

käyttää ohjattuna ammat-
tialansa sisustustuotteiden 
valmistuksen työmenetelmiä 
ja - välineitä ammattialan so-
pimuskäytänteiden mukai-
sesti 

valitsee ohjattuna ja käyttää 
ammattialansa sisustustuot-
teiden valmistuksen työme-
netelmiä ja -välineitä ammat-
tialan sopimuskäytänteiden 
mukaisesti 

valitsee ja käyttää, tarvitta-
essa yhteistyössä muiden 
alojen toimijoiden kanssa 
sisustustuotteiden valmis-
tuksen työmenetelmiä ja  
-välineitä ammattialojen 
sopimuskäytänteiden mu-
kaisesti 

Materiaalien käyttö käyttää ohjattuna ammat-
tialan käytössä olevia materi-
aaleja 

käyttää ja valitsee ohjattuna 
ammattialan käytössä olevia 
materiaaleja 

käyttää ja valitsee ammat-
tialan käytössä olevia ma-
teriaaleja 

Kestävän kehityksen huomi-
oon ottaminen työmenetel-
mien, -välineiden ja materi-
aalien valinnassa 

tiedostaa ohjattuna elinkaa-
riajattelun huomioon työme-
netelmiä, -välineitä ja materi-
aaleja valittaessa. 

tiedostaa elinkaariajattelun 
merkityksen työmenetelmiä, -
välineitä ja materiaaleja valit-
taessa. 

tiedostaa elinkaariajattelun 
merkityksen työmenetel-
miä, -välineitä ja materiaa-
leja valittaessa ja kehittää 
toimintaansa. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Sisustusalan tiedon hyödyn-
täminen suunnittelussa ja 
valmistuksessa 

käyttää ohjattuna hankki-
maansa tietoa toteuttami-
sessa. 

käyttää hankkimaansa tietoa 
toteuttamisessa ja ohjattuna 
suunnittelussa. 

käyttää hankkimaansa tie-
toa suunnittelussa ja to-
teuttamisessa. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 

ratkaisee työtehtävissä synty-
neitä ongelmatilanteita sekä 
tekee ohjattuna valintoja 

ratkaisee työtehtävissä synty-
neitä ongelmatilanteita sekä 
tekee valintoja ja ohjeiden 
avulla päätöksiä 

ratkaisee työtehtävissä 
syntyneitä ongelmatilan-
teita sekä tekee valintoja 
ja päätöksiä erilaisissa ti-
lanteissa 

Vuorovaikutus ja yhteistyö noudattaa vuorovaikutustilan-
teisiin annettuja ohjeita 

toimii tilanteen vaatimalla ta-
valla työskennellessään yh-
teistyössä muiden kanssa. 

ilmaisee selkeästi asiansa 
ja tuo rakentavasti esille 
erilaisia näkökantoja työs-
kennellessään yhteis-
työssä muiden kanssa. 

Ammattietiikka työskentelee ohjattuna tehty-
jen sopimusten mukaan 

työskentelee tehtyjen sopi-
musten mukaan 

työskentelee tehtyjen sopi-
musten mukaan ja huomioi  
kulttuurierot sopimuksissa 
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Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa ohjattuna työstä 
annettuja työturvallisuusoh-
jeita aiheuttamatta vaaraa it-
selleen tai muille. 

noudattaa työstä annettuja 
työturvallisuusohjeita aiheut-
tamatta vaaraa itselleen tai 
muille. 

noudattaa työstä annettuja 
työturvallisuusohjeita ja ot-
taa huomioon työyhteisön 
jäsenten ja työympäristön 
turvallisuuden. 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

Opiskelija perehdytetään opintojen tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Tarkennetaan opiskelijan henki-
lökohtaista opiskelusuunnitelmaa huomioiden ammattiosaamisen näyttöjen vaikutukset. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ja tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan Ohjaus- ja palvelu-
toiminta vaatetusalan kaupassa 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunni-
telma (hyväksytetään arviointitoimikunnassa ohjeiden mukaisesti). 

NÄYTÖN KUVAUS 

Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
Opiskelija neuvoo ja ohjaa asiakasta pukeutumiseen liittyvissä kysymyksissä sekä tekee somistuksia ja esillepanoja 
siten, että ammattitaitovaatimusten mukainen osaaminen tulee osoitetuksi. 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

Pukeutumisen ohjaamisen ja somistuksen tehtävät vaatetusmyymälässä. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

Ammattiosaamisen näyttö annetaan ympäristössä, jossa opiskelijan käytössä ovat tarvittavat ammattialan perustyövä-
lineet, koneet, laitteet ja materiaalit. Opiskelija toimii yksin, työparin tai työryhmän tai -yhteisön jäsenenä. Lähtökoh-
tana on työpaikan tavanomainen vuorovaikutus- ja yhteistyöympäristö. Ammattiosaamisen näyttö annetaan työpai-
kalla. 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

(x) em. yhdessä 
 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuk-
sella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää 
riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on 
kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioi-
maan 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  

Alan asiakaspalvelu-, 
ohjaus- ja neuvonta-
tilanteiden hallinta 

antaa ohjattuna tietoa tuot-
teen toimivuudesta ja huol-
losta. 

antaa ohjattuna tietoja tuot-
teen valmistuksesta, materi-
aaleista, käytöstä, toimivuu-
desta ja huollosta  

antaa tietoja tuotteen val-
mistuksesta, materiaa-
leista, käytöstä, toimivuu-
desta ja huollosta  

 toimii ohjattuna ammat-
tialansa asiakaspalvelussa ja 
ohjaus- ja/tai neuvontatilan-
teissa 

toimii ammattialansa asia-
kaspalvelussa ja ohjaus- 
ja/tai neuvontatilanteissa 

 palvelee ja neuvoo ohjattuna 
asiakkaita heidän tavoitteit-
tensa ja tarpeittensa mukaan. 

palvelee ja neuvoo asiak-
kaita heidän tavoitteittensa 
ja tarpeittensa mukaan si-
ten, että asiakkaat ovat 
tyytyväisiä. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Työmenetelmien käyttö 
somistuksessa  

käyttää ohjattuna somistuk-
sen toteuttamiseen soveltuvia 
työmenetelmiä ja työvaiheita 
sekä tarkoituksenmukaisia ja 
ergonomisia työotteita 

käyttää ja valitsee ohjattuna 
somistuksen toteuttamiseen 
soveltuvia työmenetelmiä ja 
työvaiheita sekä tarkoituksen-
mukaisia ja ergonomisia työ-
otteita 

käyttää ja valitsee somis-
tuksen toteuttamiseen so-
veltuvia työmenetelmiä ja 
työvaiheita sekä tarkoituk-
senmukaisia ja ergonomi-
sia työotteita 

Materiaalien ja välineiden 
hallinta 

käyttää ohjattuna somistuk-
seen sopivia materiaaleja ja 
välineitä tarkoituksenmukai-
sesti. 

käyttää ohjeiden avulla 
somistukseen sopivia materi-
aaleja ja välineitä tarkoituk-
senmukaisesti rakentaen tee-
moihin ja sesonkeihin sopivia 
kokonaisuuksia 

käyttää somistukseen so-
pivia materiaaleja ja väli-
neitä tarkoituksenmukai-
sesti rakentaen teemoihin 
ja sesonkeihin sopivia ko-
konaisuuksia 

 Käyttää ohjattuna erilaisia te-
hokeinoja visuaalisen ilmeen 
luomiseksi. 

Käyttää erilaisia tehokei-
noja visuaalisen ilmeen 
luomiseksi. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Pukeutumisen ohjauksen 
tuntemuksen soveltaminen 

 tunnistaa asiakkaan ohjat-
tuna vartalotyypin ja värityy-
pin ja osaa ohjattuna suosi-
tella asiakkaalle soveltuvan  
asukokonaisuuden 

tunnistaa asiakkaan vartalo-
tyypin ja värityypin ja osaa 
ohjattuna suositella asiak-
kaalle soveltuvan  asukoko-
naisuuden 

tunnistaa asiakkaan varta-
lotyypin ja värityypin ja 
osaa suositella asiakkaalle 
soveltuvan 
 asukokonaisuuden. 

Etikettipukeutumisen sään-
töjen tuntemus 

 ohjeista etsien kykenee ker-
tomaan asiakkaalle tilanteen 
vaatiman pukeutumisetiketin. 

tuntee etikettipukeutumi-
sen säännöt ja kykenee 
kertomaan asiakkaalle ti-
lanteen vaatiman pukeutu-
misetiketin. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Oppimistaidot etsii ammattialan tietoa perustelee vastauksensa ja 
tarvittaessa etsii tietoa 

perustelee vastauksensa 
ja tarvittaessa etsii tietoa 
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Vuorovaikutustaidot toimii ohjattuna vuorovaiku-
tustilanteissa ja kommunikoi 
asiakkaan kanssa ymmärret-
tävästi sekä toimii työryhmän 
jäsenenä positiivisella asen-
teella 

toimii ohjattuna vuorovaiku-
tustilanteissa ja kommunikoi 
asiakkaan kanssa ymmärret-
tävästi ja ohjattuna ammatti-
maisesti sekä toimii vastuulli-
sena työryhmän jäsenenä po-
sitiivisella asenteella 

toimii itsenäisesti vuorovai-
kutustilanteissa ja kommu-
nikoi asiakkaan kanssa 
ymmärrettävästi ja ammat-
timaisesti sekä työskente-
lee vastuullisena ryhmän 
jäsenenä ja toimii yhteisen 
tavoitteen saavuttamiseksi  

Kuluttajaosaaminen toimii keskeisten kuluttajanoi-
keuksien mukaan. 

ottaa huomioon tuotevastuu- 
ja kuluttajanoikeudet. 

ottaa huomioon tuotevas-
tuun ja kuluttajan oikeudet 
myynti-, markkinointi- ja 
neuvontatyössä. 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

• Opintojen henkilökohtaistaminen 
• Opiskeluun liittyviin käytännön asioiden kertaaminen 
• Opiskelijapalveluista tiedottaminen 
• Elämänhallinnallisten valmiuksien vahvistaminen 

 


