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2.1 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 
 Ammattitaitovaatimukset, sisällöt ja arviointi 
 

2.1.1 ASIAKASPALVELU 30 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
 huolehtii työympäristöstä 

 valmistautuu palvelutilanteisiin 

 palvelee ulkoista ja sisäistä asiakasta 

 hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa 

 hoitaa palvelutilanteiden jälkitoimet 

 tekee asiakaspalveluun liittyviä toimistotehtäviä 

 selvittää toiminnan kannattavuutta. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Oman työn suunnittelu 

 Työn kokonaisuuden hallinta 

 Laatutavoitteiden mukainen toiminta 

 Tehokas ja tuloksellinen toiminta  

 Työhyvinvoinnista huolehtiminen 

 Oman työn arviointi ja kehittäminen 

 Työmenetelmien ja välineiden käyttö  

 Työympäristöstä huolehtiminen 

 Asiakaspalvelu 

 Valmistautuminen 

 Jälkitoimien hoitaminen 

 Toimistotehtävien hoitaminen 

 Toiminnan kannattavuuden selvittäminen 

 Kielitaidon hallinta suomenkielisillä, Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

Asiakaspalvelun perusteet 10 osp 
Asiakaspalvelun toimistotehtävät 6 osp 
Asiakaspalvelun kannattavuus 5 osp 
Asiakaspalvelu työpaikalla 9 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Asiakaspalvelun perusteet 10 osp Asiakaspalvelun toimistotehtävät 6 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

 palveluprosessin tunteminen 

 palvelun laatuun vaikuttavat tekijät 

 sisäinen ja ulkoinen asiakaspalvelu 

 tuotteiden ominaisuuksien ja käyttötapojen tunte-
minen 

 
Keskeiset sisällöt: 

 toimistotyö, työnhaku ja työssä tarvittavat tiedot ja 
taidot 

 tietotekniikan perusteet ja työvälineohjelmat Tieto-
koneen käyttäjän A-kortin tasoisesti 

 tietoturva toimistotyössä 
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 ymmärtää oman roolin vaikutuksen yrityksen tu-
lokseen 

 asiakaspalvelutilanteiden hoitaminen suullisesti ja 
kirjallisesti suomen kielellä, ruotsin kielellä ja yh-
dellä vieraalla kielellä 

 kielialueen kulttuurin merkityksen huomioon otta-
minen asiakaspalvelussa 

 
Oppimisympäristöt: 

 oppilaitos 

 oppilaitoksen kahvio/myymälä 

 työssäoppimispaikka 
 
Toteuttamistavat: 

 lähiopetus 

 asiakaspalvelutilanteen hoitaminen käytännössä 

 verkko-opetus 

 työssäoppiminen 
 

 kirjallinen viestintä: viestien vastaanottaminen, kä-
sitteleminen ja välittäminen 

 asiakirjojen tuottaminen ja käsitteleminen 

 arkistointi 

 ergonomia 
 
Oppimisympäristöt: 

 oppilaitos 

  työssäoppimispaikka 
 
Toteuttamistavat: 

 lähiopetus 

 verkko-opetus 

 työssäoppiminen 

Asiakaspalvelun kannattavuus 5 osp Asiakaspalvelu työpaikalla 9 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

 selvittää toiminnan kannattavuuden 

 tekee palvelutilanteen edellyttämät laskutoimituk-
set 

Oppimisympäristöt: 

 oppilaitos 

 oppilaitoksen kahvio/myymälä 

 työssäoppimispaikka 
 
Toteuttamistavat: 

 lähiopetus 

 työssäoppiminen 
 

 
Keskeiset sisällöt: 

 opiskelija hoitaa palvelutilanteen organisaation oh-
jeiden mukaisesti 

 huolehtii työympäristöstä ja noudattaa työyhteisön 
sääntöjä ja toimintatapoja 

 palvelee ulkoista ja sisäistä asiakasta hyödyntäen 
kielitaitoaan asiakaspalvelussa. 

 hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet ja tekee asiakas-
palveluun liittyvät jälkitoimet. 

 
Oppimisympäristöt: 

 Kauppa, toimisto, pankki, vakuutusyhtiö, infopiste, 
varasto tai muu vastaava paikka, jossa voi palvella 
sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita 

 
Toteuttamistavat: 

 työssäoppiminen 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyysopintoja. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

  
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tai tutkinnon suorittaja tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opit-
tava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hy-
väksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen 
näytön arvosanasta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä 
osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa hoitamalla kaupan, palvelualan 

yrityksen, muun toimialan yrityksen tai julkisen alan asiakaspalvelutehtäviä aidoissa työtilanteissa 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin sekä talous- ja toimistopalvelujen osaamisalojen Asiakaspalvelu 
30 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija tai tutkinnon suorittajaosoittaa ammattitaitonsa hoitamalla kaupan, palvelualan yrityksen, muun toimialan yrityk-
sen tai julkisen alan asiakaspalvelutehtäviä aidoissa työtilanteissa. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Vaihtoehdot: 
Kaupan asiakaspalvelutehtävien hoitaminen. 
Palvelualan asiakaspalvelutehtävien hoitaminen. 
Julkisyhteisön asiakaspalvelutehtävien hoitaminen. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työpaikalla, jossa on mahdollista tehdä tutkinnon osaan kuuluvia asiakaspalvelu-
tehtäviä riittävässä laajuudessa. 
 

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 arvi-
oinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön 
liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen 
sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Oman työn suunnittelu 

valmistelee työtehtäviä ohja-
tusti yrityksen tai organisaa-
tion ohjeiden mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä yrityksen tai or-
ganisaation ohjeiden mukai-
sesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä oma-aloitteisesti 
ja vastuullisesti yrityksen tai 
organisaation ohjeiden mu-
kaisesti 
 

 
Työn kokonaisuuden  
hallinta 

työskentelee ohjatusti 
asiakaspalvelun eri 
vaiheissa yrityksen tai 
organisaation ohjeiden ja 
tavoitteiden mukaisesti 

 

työskentelee pääosin itse-
näisesti asiakaspalvelun eri 
vaiheissa laaditun suunnitel-
man mukaisesti 

työskentelee laaditun suun-
nitelman mukaisesti asia-
kaspalvelun eri vaiheissa 
joustaen tilanteiden vaati-
musten mukaisesti 

kysyy neuvoa ollessaan 
epävarma 

kysyy neuvoa uusissa tilan-
teissa 

toimii valtuuksiensa mukai-
sesti 

tekee vastuullaan olevat 
työt, mutta tarvitsee ajoittain 
ohjausta 

tekee vastuullaan olevat työt toimii vastuullisesti ja ottaa 
työssään huomioon seuraa-
vat työvaiheet ja toiset työn-
tekijät  

 
Laatutavoitteiden mukai-
nen toiminta 

toimii ohjattuna  organisaa-
tion laatu- ja kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden mukai-
sesti 

toimii  organisaation laatu- 
ja kestävän kehityksen ta-
voitteiden mukaisesti 

toimii organisaation laatu- ja 
kestävän kehityksen tavoit-
teiden mukaisesti 

 
Tehokas ja tuloksellinen 
toiminta 

toimii ohjattuna tehokkaasti 
ottaen huomioon käytettä-
vissä olevan ajan ja muut 
resurssit 

toimii kustannustehokkaasti 
ja tuloksellisesti ottaen huo-
mioon käytettävissä olevan 
ajan ja muut resurssit 

toimii kustannustehokkaasti 
ja tuloksellisesti ottaen huo-
mioon käytettävissä olevan 
ajan ja muut resurssit 
 

edistää ohjattuna työssään 
asiakassuhteita 

edistää työssään  asiakas-
suhteita 

edistää työssään toiminnan 
jatkuvuutta ja pysyviä asia-
kassuhteita 

 
Oman työn arviointi ja  
kehittäminen 

arvioi ohjattuna työskentely-
ään ja työnsä tuloksia ja toi-
mii saamansa palautteen 
mukaisesti  

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä muut-
taa työskentelytapojaan 
saamansa palautteen mu-
kaisesti 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä kehit-
tää työskentelytapojaan 

 
Työhyvinvoinnista 
huolehtiminen 

toimii työssään toiminta- ja 
työkykyään edistävästi. 

toimii terveellisten elintapo-
jen sekä toiminta- ja työky-
vyn ylläpitämiseksi. 

toimii itsenäisesti terveellis-
ten elintapojen sekä toi-
minta- ja työkyvyn ylläpitä-
miseksi. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Työmenetelmien ja  
-välineiden käyttö 

käyttää tutuissa tilanteissa 
keskeisimpiä työ- ja viestin-
tävälineitä ja materiaaleja 
turvallisesti organisaation 
ohjeiden mukaisesti 

käyttää keskeisimpiä työ- ja 
viestintävälineitä sekä mate-
riaaleja turvallisesti organi-
saation ohjeiden mukaisesti 

valitsee sopivat työ- ja vies-
tintävälineet ja materiaalit 
sekä käyttää niitä turvalli-
sesti vaihtelevissa työtilan-
teissa  organisaation ja val-
mistajan ohjeiden mukai-
sesti 

käyttää ohjattuna työnsä 
kannalta keskeisiä työväli-
neohjelmia  
A-ajokorttitasoisesti. 

käyttää työnsä kannalta 
keskeisiä työvälineohjelmia 
A-ajokorttitasoisesti. 

käyttää  työvälineohjelmia  
A-ajokorttitasoisesti. 
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3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Valmistautuminen 

hyödyntää ohjattuna tietoja 
esim. tuotteista, palveluista, 
kilpailutilanteesta, kampan-
joista ja asiakasryhmistä  

hyödyntää tietoja esim. tuot-
teista, palveluista, kilpailuti-
lanteesta, kampanjoista ja 
asiakasryhmistä  

hyödyntää ja päivittää jatku-
vasti tietojaan esim. tuot-
teista, palveluista, kilpailuti-
lanteesta, kampanjoista ja 
asiakasryhmistä sekä 
muista sidosryhmistä 

 
Työympäristöstä  
huolehtiminen 

huolehtii ohjattuna työympä-
ristönsä toimivuudesta 

huolehtii työympäristönsä 
toimivuudesta ja viihtyisyy-
destä ottaen huomioon or-
ganisaation ohjeet 

huolehtii oma-aloitteisesti 
työympäristönsä toimivuu-
desta ja viihtyisyydestä ot-
taen huomioon organisaa-
tion ohjeet 

selvittää opastettuna työ-
tään koskevat työyhteisön 
säännöt ja tavan toimia 

selvittää työtään koskevat 
työyhteisön säännöt ja ta-
van toimia 

selvittää työyhteisöä koske-
vat työyhteisön säännöt ja 
tavan toimia 

 
Palvelutilanteen hoitami-
nen 

palvelee ohjatusti asiakkaita 
organisaation palvelukon-
septin tai ohjeistuksen mu-
kaisesti mukaan lukien 
haasteelliset asiakastilan-
teet 

palvelee asiakkaita organi-
saation palvelukonseptin tai 
ohjeistuksen mukaisesti mu-
kaan lukien haasteelliset 
asiakastilanteet 

palvelee asiakkaita organi-
saation palvelukonseptin tai 
ohjeistuksen mukaisesti 
vaihtelevissa tilanteissa mu-
kaan lukien haasteelliset 
asiakastilanteet 

noudattaa omaa toimialaa 
koskevia säädöksiä, mää-
räyksiä ja sopimuksia tu-
tuissa palvelutilanteissa  

noudattaa omaa toimialaa 
koskevia säädöksiä, mää-
räyksiä ja sopimuksia tavan-
omaisissa palvelutilanteissa  

noudattaa omaa toimialaa 
koskevia säädöksiä, mää-
räyksiä ja sopimuksia vaih-
televissa palvelutilanteissa  

toimii kuten työnantajan ja 
työntekijän vastuut ja velvol-
lisuudet sekä alan työ- tai 
virkasopimukset edellyttävät  

toimii kuten työnantajan ja 
työntekijän vastuut ja velvol-
lisuudet sekä alan työ- tai 
virkasopimukset edellyttävät 

toimii kuten työnantajan ja 
työntekijän vastuut ja velvol-
lisuudet sekä alan työ- tai 
virkasopimukset edellyttävät 

vastaa ohjattuna asiakkaan 
tavanomaisiin, kirjallisiin tie-
dusteluihin  

vastaa asiakkaan tavan-
omaisiin, kirjallisiin tieduste-
luihin 

palvelee asiakkaita myös 
kirjallisesti käyttäen asiayh-
teyteen ja välineeseen sopi-
vaa kieltä 

ottaa vastaa ja välittää tar-
vittaessa edelleen tavan-
omaisia ulkoisilta ja sisäi-
siltä asiakkailta saamiaan 
viestejä  

 ottaa vastaa ja välittää tar-
vittaessa edelleen tavan-
omaisia ulkoisilta ja sisäi-
siltä asiakkailta saamiaan 
viestejä oikeille henkilöille ja 
tahoille 
 

ottaa vastaa ja välittää tar-
vittaessa edelleen tavan-
omaisia ulkoisilta ja sisäi-
siltä asiakkailta saamiaan 
viestejä oikeille henkilöille ja 
tahoille huomioiden asian 
tärkeyden ja kiireellisyyden 

 
Jälkitoimien hoitaminen 

tekee sovitut ja organisaa-
tion ohjeistuksen mukaiset 
jälkitoimet tutuissa palveluti-
lanteissa 

tekee sovitut ja organisaa-
tion ohjeistuksen mukaiset 
jälkitoimet tavanomaisissa 
palvelutilanteissa 

tekee sovitut ja organisaa-
tion ohjeistuksen mukaiset 
jälkitoimet vaihtelevissa pal-
velutilanteissa 

 
Toimistotehtävien  
hoitaminen 

tuottaa ohjattuna organisaa-
tion ohjeistuksen mukaisia 
asiakirjoja työvälineohjelmia 
hyödyntäen 

tuottaa organisaation ohjeis-
tuksen mukaisia tavanomai-
sia asiakirjoja työvälineoh-
jelmia hyödyntäen 

tuottaa itsenäisesti organi-
saation ohjeistuksen mukai-
sia asiakirjoja työvälineoh-
jelmia hyödyntäen 

tekee palvelutilanteessa 
usein toistuvat laskutoimi-
tukset 

tekee palvelutilanteessa ta-
vanomaiset laskutoimitukset 

tekee palvelutilanteen edel-
lyttämät laskutoimitukset 

osallistuu ohjattuna raport-
tien ja tilastojen laadintaan 

laatii organisaation ohjeiden 
mukaan työhönsä liittyviä 
raportteja, tilastoja ja tilityk-
siä  

laatii organisaation ohjeiden 
mukaan työhönsä liittyvät ti-
litykset, raportit ja tilastot 
sekä hoitaa niiden ylläpidon 

käsittelee ohjatusti asiakir-
joja organisaation ohjeistus-
ten mukaisesti 

käsittelee, säilyttää ja hävit-
tää asiakirjoja organisaation 
ohjeistusten mukaisesti var-
mistaen toimivansa oikein 

käsittelee, säilyttää ja hävit-
tää asiakirjoja itsenäisesti 
tai organisaation ohjeistus-
ten mukaisesti 

noudattaa asiakirjojen laati-
misessa, käsittelyssä ja ar-
kistoinnissa sekä rekisterei-
den ylläpidossa tietoturvaan 
liittyviä ohjeistuksia 

noudattaa asiakirjojen laati-
misessa, käsittelyssä ja ar-
kistoinnissa sekä rekisterei-
den ylläpidossa tietoturvaan 
liittyviä ohjeistuksia 

noudattaa asiakirjojen laati-
misessa, käsittelyssä ja ar-
kistoinnissa sekä rekisterei-
den ylläpidossa tietoturvaan 
liittyviä ohjeistuksia 
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Toiminnan kannattavuu-
den selvittäminen 

osallistuu ohjatusti työyhtei-
sönsä tuottojen ja kustan-
nusten selvittämiseen 

selvittää ryhmän jäsenenä 
työyhteisönsä tuottoja ja 
kustannuksia sekä erilaisia 
katteita 

selvittää työyhteisönsä tuot-
toja ja kustannuksia sekä 
katteita annettujen valtuuk-
sien mukaisesti 

Kielitaidon hallinta 
suomenkielisillä (muu kieli-
tausta kts tutkinnon perus-
teet) 
Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 

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

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

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

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Oppiminen ja  
ongelmanratkaisu 

muuttuvissa tilanteissa ja 
valintatilanteissa tarvitsee 
ohjausta ja tukea 

toimii muuttuvissa ja valinta-
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti 

toimii muuttuvissa ja 
valintatilanteissa tarkoituk-
senmukaisesti ja  
löytää toiminnalleen vaihto-
ehtoisia toimintatapoja 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee tietoa eri lähteistä hakee itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti tietoa eri läh-
teistä ja arvioi tiedon luotet-
tavuutta 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii tutussa työyhteisössä 
ja -ryhmässä 

toimii työyhteisössä ja  
-ryhmässä erilaisten ihmis-
ten kanssa 

toimii yhteistyökykyisesti 
työyhteisön ja -ryhmän jäse-
nenä  

 
Ammattietiikka 

noudattaa ohjattuna annet-
tuja eettisiä ohjeita 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

toimii työssään yrityksen tai 
organisaation arvojen mu-
kaisesti ja noudattaa am-
mattiinsa kuuluvaa etiikkaa 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

 
Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

poistaa havaitsemansa il-
meistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

poistaa havaitsemansa il-
meistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

poistaa havaitsemansa il-
meistä vaaraa aiheuttavat 
viat ja puutteet ja ilmoittaa 
niistä työnantajalle 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
Opiskelija perehdytetään valinnaisiin tutkinnon osiin. 
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2.3 TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN OSAAMISALA 

2.3.1 TALOUSPALVELUT 30 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta, jolloin hän 
 

 hoitaa yhtä seuraavista taloushallinnon osa-alueista: 

 kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset liiketapahtumat 

 laskee tavanomaisen maksettavan palkan 

 laskuttaa 

 hoitaa myyntireskontraa ja maksukehotuksia 

 hoitaa ostoreskontraa. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Oman työn suunnittelu 

 Työn kokonaisuuden hallinta 

 Laatutavoitteiden mukainen toiminta 

 Tehokas ja tuloksellinen toiminta 

 Oman työn arviointi ja kehittäminen 

 Työmenetelmien ja välineiden käyttö 

 Talouspalvelujen osa-alueen hoitaminen 

 Kielitaidon hallinta suomenkielisillä; Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

Taloushallinnon tehtävät 15 osp 
Kieli- ja viestintäosaaminen 9 osp 
Talouspalvelut työpaikalla 6 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Taloushallinnon tehtävät 15 osp Kieli- ja viestintäosaaminen 9 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

 taloushallinto yritystoiminnassa: kirjanpidon tehtä-
vät ja peruskäsitteet, tavanomaisten liiketapahtu-
minen kirjaaminen, käyttö - ja vaihto-omaisuuden 
jaksottaminen, arvonlisävero, tilinpäätöksen pe-
rusteet, tuloslaskelman ja taseen laatiminen ja si-
sällön tulkinta 

 palkanlaskennan perusteet taloushallinnon atk-
ohjelmia hyväksikäyttäen 

 laskutuksen sekä myynti- ja ostoreskontran hoi-
don perusteet taloushallinnon atk-ohjelmia hyväk-
sikäyttäen 

 työvälineohjelmien hyödyntäminen taloushallin-
nossa 

 taloushallinnon matematiikka 
 
Oppimisympäristöt: 

 oppilaitos 

 verkko-oppimisympäristö 

 
Keskeiset sisällöt: 

 talouspalvelutehtävien hoitaminen äidinkielellä 
sekä ruotsin ja englannin kielellä 

 asiakirjojen laatiminen asiakirjastandardin mukai-
sesti tekstinkäsittelyohjelmalla 

 
Oppimisympäristöt: 

 oppilaitos 

 verkko-oppimisympäristö 

 työssäoppiminen 
 
Toteuttamistavat: 

 lähiopetus 

 verkko-opetus 

 työssäoppiminen 

 kansainvälinen opiskelijavaihto 
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 työssäoppiminen 
 
Toteuttamistavat: 

 lähiopetus 

 verkko-opetus 

 työssäoppiminen 
 

Talouspalvelut työpaikalla 6 osp  

 
Keskeiset sisällöt: 

 talouspalvelutehtävien hoitaminen työpaikalla ta-
loushallinnon ohjelmia ja työvälineitä hyödyntäen 

 tehokas ja vastuullinen työskentely 
 
Oppimisympäristöt: 

 työssäoppimispaikka 
 
Toteuttamistavat: 

 työssäoppiminen 
 

 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyysopintoja. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

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

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa hoitamalla palveluyrityksen, kaupan, muun toimialan yrityksen tai julkisen alan ta-
louspalvelutehtäviä. Ammattiosaamisen näyttö annetaan työssäoppimisjakson viimeisten viikkojen aikana ja sitä täyden-
netään tarvittaessa oppilaitoksessa. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin sekä talous- toimistopalvelujen osaamisalat, Talouspalvelut 30 
osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Ammattiosaamisen näyttö:  
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa hoitamalla palveluyrityksen, kaupan, muun toimialan yrityksen tai julkisen alan ta-
louspalvelutehtäviä. Ammattiosaamisen näyttö annetaan työssäoppimisjakson viimeisten viikkojen aikana ja sitä täyden-
netään tarvittaessa oppilaitoksessa. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Talouspalvelutehtävien hoitaminen. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan ensisijaisesti työpaikalla, jossa on mahdollista tehdä tutkinnon osaan kuuluvia 
talouspalvelutehtäviä riittävässä laajuudessa. Tarvittaessa näyttöä täydennetään oppilaitoksessa. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

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

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

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Oman työn suunnittelu 

valmistelee työtehtäviä ohja-
tusti organisaation ohjeiden 
mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä organisaation 
ohjeiden mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä oma-aloitteisesti 
ja vastuullisesti organisaa-
tion ohjeiden mukaisesti 

tekee työtehtävät tärkeysjär-
jestyksessä 

 
Työn kokonaisuuden hal-
linta 

työskentelee ohjatusti asia-
kaspalvelun eri vaiheissa or-
ganisaation ohjeiden ja ta-
voitteiden mukaisesti  

työskentelee pääosin itse-
näisesti asiakaspalvelun eri 
vaiheissa organisaation oh-
jeiden ja tavoitteiden mukai-
sesti 

työskentelee itsenäisesti 
asiakaspalvelun eri vai-
heissa organisaation ohjei-
den ja tavoitteiden mukai-
sesti 

kysyy neuvoa ollessaan 
epävarma 

kysyy neuvoa uusissa tilan-
teissa 

toimii valtuuksiensa mukai-
sesti 

tekee vastuullaan olevat 
työt, mutta tarvitsee ajoittain 
ohjausta 

tekee vastuullaan olevat työt toimii vastuullisesti ja ottaa 
työssään huomioon seuraa-
van työvaiheen ja työnteki-
jän  

 
Laatutavoitteiden mukai-
nen toiminta 

toimii ohjattuna organisaa-
tion laatu- ja kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden mukai-
sesti 

toimii organisaation laatu- ja 
kestävän kehityksen tavoit-
teiden mukaisesti 

toimii organisaation laatu- ja 
kestävän kehityksen tavoit-
teiden mukaisesti 

 
Tehokas ja tuloksellinen 
toiminta 

toimii ohjattuna tehokkaasti, 
jolloin ottaa huomioon ajan 
ja muiden resurssien käytön 

toimii tehokkaasti, jolloin ot-
taa huomioon ajan ja mui-
den resurssien käyttöön 

toimii tehokkaasti ja tulok-
sellisesti 

edistää ohjattuna työssään 
asiakassuhteita 

edistää työssään pysyviä 
asiakassuhteita 

edistää työssään toiminnan 
jatkuvuutta ja pysyviä asia-
kassuhteita 

 
Oman työn arviointi ja ke-
hittäminen 

arvioi ohjattuna työskentely-
ään ja työnsä tuloksia. 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä muut-
taa työskentelytapojaan 
saamansa palautteen mu-
kaisesti. 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä kehit-
tää työskentelytapojaan. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Työmenetelmien ja  
välineiden käyttö 

käyttää ohjattuna toimiston 
ja taloushallinnon työväli-
neitä ja sovellusohjelmia 

käyttää tavallisissa tilan-
teissa toimiston ja taloushal-
linnon työvälineitä ja sovel-
lusohjelmia 

käyttää vaihtelevissa tai uu-
sissa tilanteissa toimiston ja 
taloushallinnon työvälineitä 
ja sovellusohjelmia 

tulostaa vain tarvittavat tu-
losteet 

tulostaa vain tarvittavat tu-
losteet ja noudattaa työs-
sään muun muassa paperin, 
mustekasettien ja muun ma-
teriaalin tehokkaan ja kestä-
vän kehityksen mukaisen 
säästeliään käytön periaat-
teita 
 

tulostaa vain tarvittavat tu-
losteet ja ennakoi työssään 
muun muassa paperin, 
mustekasettien ja muun ma-
teriaalin tehokkaan ja kestä-
vän kehityksen mukaisen 
säästeliään käytön 

käyttää tavallisissa tilan-
teissa tietokoneita ja toimis-
ton laitteita huolellisesti or-
ganisaation ohjeiden mukai-
sesti. 

käyttää tietokoneita ja toi-
miston laitteita huolellisesti 
organisaation ohjeiden mu-
kaisesti. 

käyttää tietokoneita ja toi-
miston laitteita huolellisesti 
valmistajan ja organisaation 
ohjeiden mukaisesti. 
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3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Talouspalvelujen osa-alu-
een hoitaminen 

noudattaa organisaation oh-
jeistusta dokumenttien ja to-
sitteiden käsittelystä 

noudattaa organisaation oh-
jeistusta dokumenttien ja to-
sitteiden käsittelystä 

noudattaa organisaation oh-
jeistusta dokumenttien ja to-
sitteiden käsittelystä 

noudattaa ohjattuna ajanta-
saisia säädöksiä, määräyk-
siä ja ohjeita  

noudattaa ajantasaisia sää-
döksiä, määräyksiä ja oh-
jeita  

soveltaa ajantasaisia sää-
döksiä, määräyksiä ja oh-
jeita 

valmistelee ohjattuna doku-
mentit tai tositteet käsittelyä 
(tarkastusta, hyväksyntää ja 
kirjausta) varten 

valmistelee toimiston tavan-
omaisissa tilanteissa doku-
mentit tai tositteet käsittelyä 
(tarkastusta, hyväksyntää ja 
kirjausta) varten organisaa-
tion ohjeiden mukaisesti 

valmistelee vaihtelevissa tai 
uusissa tilanteissa oma-
aloitteisesti dokumentit tai 
tositteet käsittelyä (tarkas-
tusta, hyväksyntää ja kir-
jausta) varten organisaation 
ohjeiden mukaisesti 

tarkistaa ohjattuna tietojen 
oikeellisuuden 

tarkistaa toimiston tavan-
omaisissa tilanteissa tieto-
jen oikeellisuuden 

tarkistaa vaihtelevissa tai 
uusissa tilanteissa oma-
aloitteisesti tietojen oikeelli-
suuden ja päivittää tarvitta-
essa rekisterissä olevia tie-
toja 

noutaa, lähettää ja siirtää 
ohjattuna tiedostoja 

noutaa, lähettää ja siirtää 
tiedostoja toimiston tavan-
omaisissa tilanteissa 

noutaa, lähettää ja siirtää 
tiedostoja vaihtelevissa ja 
uusissa tilanteissa 

laskee ja kirjaa ohjattuna ta-
vanomaiset tapahtumat  

laskee ja kirjaa tavanomai-
set tapahtumat  

laskee ja kirjaa itsenäisesti 
tavanomaiset tapahtumat 

tulkitsee ohjattuna tuloslas-
kelman ja taseen sisältöä 
tavanomaisten liiketapahtu-
mien laajuudessa käyttäen 
tietolähteitä 

tulkitsee tuloslaskelman ja 
taseen sisältöä tavanomais-
ten liiketapahtumien laajuu-
dessa käyttäen tietolähteitä 

tulkitsee itsenäisesti tulos-
laskelman ja taseen sisältöä 
tavanomaisten liiketapahtu-
mien laajuudessa käyttäen 
tietolähteitä 

Kielitaidon hallinta suo-
menkielisillä  
 
Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 

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

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

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

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Oppiminen ja  
ongelmanratkaisu 

muuttuvissa tilanteissa ja 
valintatilanteissa tarvitsee 
ohjausta ja tukea 

toimii muuttuvissa ja valinta-
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti 

toimii erilaisissa tilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti ja 
löytää toiminnalleen vaihto-
ehtoisia toimintatapoja 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee tietoa eri lähteistä hakee itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti tietoa eri läh-
teistä 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii tutussa työyhteisössä 
ja -ryhmässä 

toimii työyhteisössä ja -ryh-
mässä erilaisten ihmisten 
kanssa 

toimii yhteistyökykyisenä 
työyhteisön ja -ryhmän jäse-
nenä  

 
Ammattietiikka 

noudattaa ohjattuna annet-
tuja eettisiä ohjeita 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

toimii työssään organisaa-
tion arvojen mukaisesti ja 
noudattaa ammattiinsa kuu-
luvaa etiikkaa 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 
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käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opintojen alussa yhteysopet-
taja tai ryhmänohjaaja perehdyttää opiskelijan oppilaitoksen tiloihin ja käytänteisiin. 
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2.5 VALINNAISET TUTKINNON OSAT 

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN OSAAMISALA 

2.2.1 KAUPAN PALVELU JA MYYNTI 30 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

 valmistautuu palvelutilanteisiin 

 hoitaa tuotevastuualueensa 

 palvelee asiakasta ja myy 

 seuraa myynnin kehitystä. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Oman työn suunnittelu 

 Työn kokonaisuuden hallinta 

 Laatutavoitteiden mukainen toiminta 

 Tehokas ja tuloksellinen toiminta 

 Oman työn arviointi ja kehittäminen 

 Työhyvinvoinnista huolehtiminen 

 Ammattialan yritystoiminnan arviointi 

 Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi 

 Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi 

 Työmenetelmien ja välineiden käyttö 

 Valmistautuminen 

 Tuotevastuualueen hoito 

 Asiakaspalvelu ja myynti 

 Myynnin kehityksen seuranta 

 Kielitaidon hallinta suomenkielisillä: Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

Kaupan myynti ja markkinointi 10 osp 
Kaupan yritystoiminta ja kansantalous 6 osp 
Kaupan kieli- ja viestintäosaaminen 5 osp 
Kaupan palvelu ja myynti työpaikalla 9 osp 

 

OPINTOJAKSOT  

Kaupan myynti ja markkinointi 10 osp Kaupan yritystoiminta ja kansantalous 6 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

 opiskelija tuntee markkinoinnin kilpailukeinot ja 
kaupan palveluprosessin 

 hallitsee tuotteiden esillepanon 

 ymmärtää myyntipsykologiaa  

 osaa myyntikampanjan suunnittelun 

 pystyy hoitamaan maksutapahtumat ja tietää, mi-
ten myyntiä seurataan 

 ymmärtää asiakassuhteiden hoidon tärkeyden 

 tuntee kaupan tuotteet 

 
Keskeiset sisällöt: 

 toimii yrityksen laatutavoitteiden mukaisesti 

 toimii yrityksen kestävän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti ja arvioi kestävän kehityksen mukaisia 
ratkaisuja yrityksen kilpailutekijänä 

 tuntee vähittäiskaupan toimintaympäristöt 

 tietää, miten yritystoiminta vaikuttaa kansantalou-
teen 

 tuntee vähittäiskaupan logistiikkaa 
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 osaa hinnoitella tuotteet 
 
Oppimisympäristöt: 

 Oppilaitoksen kahvio  

 oppilaitos  

 työssäoppimispaikka  
 

Toteuttamistavat:  

 Myyntitapahtuman järjestäminen  

 lähiopetus  

 verkko-opetus  

 työssäoppiminen 

 ymmärtää vastuullisuuden merkityksen kaupan toi-
minnassa 

 tuntee lainsäädännön 
 
Oppimisympäristöt: 

 oppilaitos 

 työssäoppimispaikka 
 
Toteuttamistavat:  

 lähiopetus 

 verkko-opetus 

 työssäoppiminen 
 

Kaupan kieli- ja viestintäosaaminen 5 osp Kaupan palvelu ja myynti työpaikalla 9 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

 tuotteen ja palvelun esittely suullisesti ja kirjalli-
sesti suomen kielellä, ruotsin kielellä ja yhdellä 
vieraalla kielellä 

 myyntitilanteet ja tarvittavat asiakirjat suomen kie-
lellä, ruotsin kielellä ja yhdellä vieraalla kielellä 

 
Oppimisympäristöt: 

 oppilaitos 

 työssäoppimispaikka 
 
Toteuttamistavat:  

 lähiopetus 

 verkko-opetus 

 työssäoppiminen 
 
 

 
Keskeiset sisällöt: 

 opiskelija valmistautuu palvelutilanteisiin ja hoitaa 
tuotevastuualueensa.   

 palvelee asiakasta ja myy  

 seuraa myynnin kehitystä. 
 
Oppimisympäristöt: 

 Kauppa, toimisto, pankki, vakuutusyhtiö tai muu 
vastaava paikka, jossa voi palvella asiakasta ja 
hoitaa tuotevastuualuetta 

 
Toteuttamistavat:  

 työssäoppiminen 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Kaupan palvelu ja myynti opiskellaan asiakaspalvelu- ja talouspalvelut- tutkinnon osan jälkeen. Tutkinnon osan opis-

kelun voi aloittaa, vaikka mainittujen osien opinnot eivät olisikaan valmiit. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. 
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. 
 
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydenne-
tään muulla osaamisen arvioinnilla. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Liiketalouden perustutkinnon asiakaspalvelun ja myynnin sekä talous- ja toimistopalvelujen osaamisalojen Kaupan pal-
velu ja myynti 30 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa hoitamalla kaupan tai muun soveltuvan toimialan yrityksen palvelu- ja myyntitehtäviä. 
Ammattiosaamisen näyttö annetaan työssäoppimisjakson viimeisten viikkojen aikana ja sitä täydennetään tarvittaessa 
oppilaitoksessa. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Palvelu- ja myyntitilanteen hoitaminen omalla tuotevastuualueella. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työpaikalla, jossa on mahdollista tehdä tutkinnon osaan kuuluvia palvelu- ja myyn-
titehtäviä riittävässä laajuudessa. Tarvittaessa näyttöä täydennetään oppilaitoksessa. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

 (x) em yhdessä 

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

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn suunnittelu valmistelee työtehtäviä ohja-
tusti yrityksen ohjeiden mu-
kaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä yrityksen ohjei-
den mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä oma-aloitteisesti 
ja vastuullisesti yrityksen 
ohjeiden mukaisesti 

tekee ohjattuna työtehtävät 
tärkeysjärjestyksessä 

tekee työtehtävät tärkeysjär-
jestyksessä 

tekee työtehtävät tärkeysjär-
jestyksessä 

Työn kokonaisuuden  
hallinta 

työskentelee ohjatusti yrityk-
sen ohjeiden ja tavoitteiden 
mukaisesti  

työskentelee pääosin itse-
näisesti yrityksen ohjeiden 
ja tavoitteiden mukaisesti 

työskentelee itsenäisesti yri-
tyksen ohjeiden ja tavoittei-
den mukaisesti 

kysyy neuvoa ollessaan 
epävarma 

kysyy neuvoa uusissa tilan-
teissa 

toimii valtuuksiensa mukai-
sesti 

tekee vastuullaan olevat 
työt, mutta tarvitsee ajoittain 
ohjausta 

tekee vastuullaan olevat työt toimii vastuullisesti ja ottaa 
työssään huomioon seuraa-
van työvaiheen ja työnteki-
jän  

Laatutavoitteiden  
mukainen toiminta 

toimii ohjattuna yrityksen 
laatu- ja kestävän kehityk-
sen tavoitteiden mukaisesti 

toimii yrityksen laatu- ja kes-
tävän kehityksen tavoittei-
den mukaisesti 

toimii yrityksen laatu- ja kes-
tävän kehityksen tavoittei-
den mukaisesti 

Tehokas ja tuloksellinen 
toiminta 

edistää ohjattuna asiakas-
suhteita 

edistää työssään pysyviä 
asiakassuhteita 

edistää työssään toiminnan 
jatkuvuutta ja pysyviä asia-
kassuhteita  

Oman työn arviointi ja ke-
hittäminen 

arvioi ohjattuna työskentely-
ään ja työnsä tuloksia sekä 
muuttaa tarvittaessa työs-
kentelytapojaan saamansa 
palautteen mukaisesti 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä muut-
taa työskentelytapojaan 
saamansa palautteen mu-
kaisesti 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä kehit-
tää itsenäisesti työskentely-
tapojaan 

Työhyvinvoinnista  
huolehtiminen 

toimii työssään toiminta- ja 
työkykyään edistävästi 

toimii terveellisten elintapo-
jen sekä toiminta- ja työky-
vyn ylläpitämiseksi  

 kehittää itsenäisesti moni-
puolisia tapoja terveellisten 
elintapojen sekä toiminta- ja 
työkyvyn ylläpitämiseen ja 
edistämiseen  

toimii ohjattuna työyhteisön 
työhyvinvointia edistävästi 

toimii työssään työyhteisön 
työhyvinvointia edistävästi 

toimii työssään työyhteisön 
työhyvinvointia edistävästi  

Ammattialan yritys- 
toiminnan arviointi 

selvittää ohjattuna yrityksen 
tuotteiden vahvuuksia ja ke-
hittymismahdollisuuksia 

selvittää yrityksen tuotteiden 
vahvuuksia ja kehittämis-
mahdollisuuksia  

selvittää yrityksen tuotteiden 
tai palvelujen vahvuuksia ja 
kehittämismahdollisuuksia  

arvioi ohjattuna alansa liike-
toimintaa ja sen kehittymistä 

arvioi alansa liiketoimintaa 
ja sen kehittymistä 

arvioi alansa liiketoimintaa 
ja sen kehittymistä yhteis-
työssä asiantuntijan kanssa 

Osaamisen tuotteistamis-
mahdollisuuksien arviointi 

 selvittää osaamisensa tuot-
teistamismahdollisuuksia 

arvioi osaamisensa tuotteis-
tamismahdollisuuksia 

Yrittäjänä toimimisen mah-
dollisuuksien arviointi 

arvioi ohjattuna oman toi-
minnan ja työn tekemisen 
vahvuuksia ja mahdollisuuk-
sia toimia yrittäjänä ammat-
tialallaan. 

arvioi oman toiminnan ja 
työn tekemisen vahvuuksia 
ja mahdollisuuksia toimia 
yrittäjänä ammattialallaan. 

arvioi oman toiminnan ja 
työn tekemisen vahvuuksia 
ja mahdollisuuksia toimia 
yrittäjänä ammattialallaan. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmien ja  
-välineiden käyttö 

valmistelee ohjattuna kau-
pan palvelutyön ja myynnin 
edellyttämät työvälineet, ku-
ten palvelu- tai kassapisteen 

valmistelee kaupan palvelun 
ja myynnin edellyttämät työ-
välineet, kuten palvelu- tai 
kassapisteen käyttökuntoon  

valmistelee kaupan palvelun 
ja myynnin edellyttämät työ-
välineet, kuten palvelu- tai 
kassapisteen käyttökuntoon 
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käyttökuntoon  toimii palvelupisteen ongel-
matilanteissa yrityksen oh-
jeiden mukaisesti 

käyttää turvallisesti kaupan 
töiden keskeisimpiä työväli-
neitä, kuten tavaratäyden-
nykseen ja tilaamiseen liitty-
viä tieto- ja viestintäteknisiä 
apuvälineitä itselleen tu-
tuissa työtilanteissa 

käyttää turvallisesti kaupan 
töiden työvälineitä, kuten ta-
varatäydennykseen ja tilaa-
miseen liittyviä tieto- ja vies-
tintäteknisiä apuvälineitä 
työtehtäviensä tavanomai-
sissa tilanteissa 

käyttää turvallisesti kaupan 
työvälineitä, kuten tavara-
täydennykseen ja tilaami-
seen liittyviä tieto- ja viestin-
täteknisiä apuvälineitä vaih-
televissa tilanteissa 

sulkee ohjattuna palvelu- tai 
kassapisteen ja tekee siihen 
liittyvät lopetustyöt 

sulkee palvelu- tai kassapis-
teen ja tekee siihen liittyvät 
tavanomaiset lopetustyöt 

sulkee palvelu- tai kassapis-
teen ja tekee huolellisesti 
kaikki siihen liittyvät lopetus-
työt  

toimii ohjatusti kaupan ym-
päristöohjeiden mukaisesti. 

toimii kaupan ympäristöoh-
jeiden mukaisesti. 

toimii kaupan ympäristöoh-
jeiden mukaisesti ja kehittää 
toimintatapojaan yrityksessä 
sovittujen toimintatapojen ja 
työmenetelmien mukaisiksi. 
 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Valmistautuminen ohjattuna noudattaa kaupan 
liikeidean mukaista palvelu- 
ja myyntikonseptia  

noudattaa kaupan liikeidean 
mukaista palvelu- ja myynti-
konseptia  

noudattaa kaupan liikeidean 
mukaista palvelu- ja myynti-
konseptia vaihtelevissa ti-
lanteissa  

toimii ohjattuna sovittujen 
käyttäytymistapojen mukai-
sesti 

toimii sovittujen käyttäyty-
mistapojen mukaisesti 

toimii yrityksen tai organi-
saation liikeidean ja sovittu-
jen käyttäytymistapojen mu-
kaisesti 

selvittää ohjattuna ammat-
tialansa tyypillisiä yhteistyö-
kumppaneita 

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

selvittää oman ammat-
tialansa yleisen yritystoimin-
nan rakenteen sekä kehitys-
suuntia sekä ammattialansa 
tyypillisiä yhteistyökumppa-
neita 

etsii ohjattuna tietoja vas-
tuualueensa tuotteista, pal-
veluista, kilpailutilanteesta, 
kampanjoista ja asiakasryh-
mistä  

hyödyntää ja hakee tietoa 
vastuualueensa tuotteista, 
palveluista, kilpailutilan-
teesta, kampanjoista ja 
asiakasryhmistä  

hyödyntää ja päivittää jatku-
vasti tietojaan tuotteista, 
palveluista, kilpailutilan-
teesta, kampanjoista ja 
asiakasryhmistä  

arvioi opastettuna kestävän 
kehityksen mukaisia ympä-
ristöratkaisuja yrityksen  kil-
pailutekijänä 

arvioi kestävän kehityksen 
mukaisia taloudellisia ja ym-
päristöratkaisuja yrityksen 
kilpailutekijänä 

arvioi kestävän kehityksen 
mukaisia sosiaalisia, talou-
dellisia ja ympäristöratkai-
suja yrityksen kilpailuteki-
jänä 

välittää asiayhteyksiin liitty-
vissä tilanteissa vastuualu-
eeseensa liittyvää tietoa 
muille kaupassa työskente-
leville 

Tuotevastuualueen hoito osallistuu ohjattuna tuote-
vastuualueensa hoitami-
seen  

hoitaa tuotevastuualuettaan 
tuoteryhmän ja kaupan oh-
jausjärjestelmien sekä mui-
den ohjeiden mukaisesti 

hoitaa tuotevastuualuettaan 
tuoteryhmän ja kaupan oh-
jausjärjestelmien sekä mui-
den ohjeiden ja suunnitel-
mien mukaisesti 

vastaanottaa ohjattuna tuot-
teet ja pyytää apua ongel-
matilanteissa 

vastaanottaa tuotteet ja toi-
mii ongelmatilanteissa yri-
tyksen ohjeiden mukaan  

vastaanottaa tuotteet ja toi-
mii ongelmatilanteissa yri-
tyksen ja tavarantoimittajan 
ohjeiden mukaan 

kunnostaa tuotteet ja laittaa 
ne esille myyntiä varten oh-
jeiden mukaan 

kunnostaa tuotteet ja laittaa 
ne esille myyntiä varten hyl-
lytilanteen mukaan 

kunnostaa tuotteet ja laittaa 
ne esille myyntiä varten hyl-
lytilanteen mukaan 

huolehtii myymälässä esillä 
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olevien tuotteiden riittävyy-
destä menekin ja varastoti-
lanteen mukaan 

laskee ohjattuna tuotteen tai 
palvelun arvonlisäverollisen 
hinnan noudattaen annet-
tuja hinnoitteluperiaatteita 

laskee tuotteen tai palvelun 
arvonlisäverollisen hinnan 
noudattaen annettuja hin-
noitteluperiaatteita 

laskee tuotteen tai palvelun 
arvonlisäverollisen hinnan 
noudattaen annettuja hin-
noitteluperiaatteita 

tekee ohjattuna säännösten 
mukaiset hintamerkinnät ja 
muun asiakasinformaation 

tekee säännösten mukaiset 
hintamerkinnät ja yrityksen 
ohjeiden mukaisesti muun 
asiakasinformaation 

tekee oma-aloitteisesti 
säännösten mukaiset hinta-
merkinnät ja yrityksen ohjei-
den mukaisesti muun asia-
kasinformaation 

osallistuu ohjattuna tavaran 
tilauksiin kaupan toimintata-
pojen ja ohjeiden mukaisesti 

osallistuu tavaran tilauksiin 
kaupan toimintatapojen ja 
ohjeiden mukaisesti 

osallistuu tilauksiin ja palau-
tuksiin kaupan toimintatapo-
jen ja ohjeiden mukaisesti 

toimii valtuuksiensa mukai-
sesti yhteistyössä tilaus-toi-
mitusketjun eri osapuolten 
kanssa 

estää ohjattuna hävikin syn-
tymistä 

estää hävikkiä yrityksen oh-
jeiden mukaisesti 

toimii aktiivisesti estääkseen 
hävikin syntymistä, esimer-
kiksi reagoimalla hitaasti liik-
kuviin tai myymättömiin tuot-
teisiin 

ryhtyy toimenpiteisiin havai-
tessaan tuotteiden menekin 
vähenevän 

ohjattuna osallistuu kam-
panjoiden ja esillepanojen 
toteutukseen 

toteuttaa ryhmän jäsenenä 
kampanjoita ja esillepanoja 
kaupan ohjeiden ja yleisten 
säännösten mukaisesti 

hoitaa suunnitelman mu-
kaisten kampanjoiden ja 
esillepanojen toteutuksen 
kaupan ohjeiden ja yleisten 
säännösten mukaisesti 

pitää oman palvelupis-
teensä siistinä 

huolehtii myymälän siistey-
destä ohjeistuksen mukai-
sesti 

huolehtii aktiivisesti myymä-
län siisteydestä 

Asiakaspalvelu ja myynti esittelee ja tarjoaa asiak-
kaalle tuotevalikoiman tut-
tuja tuotteita tai palveluja  

kartoittaa asiakkaan tarpeet 
ja tarjoaa asiakkaan tarpei-
den mukaisia ratkaisuja tuo-
tevalikoimasta  

kartoittaa asiakkaan tarpeet 
ja tarjoaa asiakkaan tarpei-
den mukaisia ratkaisuja tuo-
tevalikoimasta  

tekee lisämyyntiä aktiivisesti 
ja asiakaslähtöisesti 

opastaa asiakasta tuotevali-
koiman keskeisimpien tuot-
teiden tai palvelujen käy-
tössä kaupan konseptin mu-
kaisesti 

opastaa asiakasta tuotevali-
koiman keskeisimpien tuot-
teiden tai palvelujen käy-
tössä asiakkaan tarpeiden 
ja kaupan konseptin mukai-
sesti 

opastaa asiakasta tuotteen 
tai palvelun käytössä hänen 
erilaisten tarpeidensa ja 
kaupan konseptin mukai-
sesti 

toimii kaupan tavanomai-
sissa asiakastilanteissa yri-
tyskuvan, tilanteen ja asiak-
kaan edellyttämällä tavalla 

esiintyy vaihtelevissa asia-
kastilanteissa luontevasti 
yrityskuvan, tilanteen ja asi-
akkaan edellyttämällä ta-
valla 

esiintyy vakuuttavasti ja so-
peuttaa esiintymisensä eri-
laisiin asiakastilanteisiin yri-
tyskuvan, tilanteen ja asiak-
kaan edellyttämällä tavalla 

noudattaa työhönsä ja 
myyntitilanteeseen vaikutta-
via asiakkaan ja myyjän oi-
keuksia ja velvollisuuksia 
määritteleviä säädöksiä ja 
sopimuksia  

noudattaa työhönsä ja 
myyntitilanteeseen vaikutta-
via asiakkaan ja myyjän oi-
keuksia ja velvollisuuksia 
määritteleviä säädöksiä ja 
sopimuksia 

noudattaa työhönsä ja 
myyntitilanteeseen vaikutta-
via asiakkaan ja myyjän oi-
keuksia ja velvollisuuksia 
määritteleviä säädöksiä ja 
sopimuksia 

tekee myyntitilanteen edel-
lyttämät usein toistuvat las-
kutoimitukset 

tekee myyntitilanteen edel-
lyttämät tavanomaiset las-
kutoimitukset 

tekee myyntitilanteen edel-
lyttämät laskutoimitukset 

ohjaa asiakkaan vastuuhen-
kilön puheille keskustele-
maan maksuehdoista ja  
-tavoista 

päättää kaupan ja esittelee 
maksuehdot ja -tavat 

päättää kaupan ja neuvotte-
lee omien valtuuksiensa 
mukaisesti maksuehdot ja  
-tavat 

toimii ohjattuna kassalla käyttää kassaa huolellisesti käyttää kassaa huolellisesti 
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ohjeiden mukaan tavan-
omaisissa tilanteissa 

ohjeiden mukaan myös 
vaihtelevissa tilanteissa 

tiedustelee mahdollista 
kanta-asiakkuutta 

esittelee mahdollista kanta-
asiakkuutta 

myy mahdollista kanta-asi-
akkuutta 

tekee sovitut ja kaupan oh-
jeistuksen mukaiset jälkitoi-
met tutuissa palvelutilan-
teissa, esimerkiksi päivittää 
asiakastiedot laskutusta tai 
toimitusta varten 

tekee sovitut ja kaupan oh-
jeistuksen mukaiset jälkitoi-
met tavanomaisissa palvelu-
tilanteissa, esimerkiksi päi-
vittää asiakastiedot lasku-
tusta tai toimitusta varten 

tekee sovitut ja kaupan oh-
jeistuksen mukaiset jälkitoi-
met vaihtelevissa palveluti-
lanteissa, esimerkiksi päivit-
tää asiakastiedot laskutusta 
tai toimitusta varten 

ottaa ohjeiden mukaan vas-
taan asiakaspalautetta ja 
välittää tiedon siitä eteen-
päin sovitulla tavalla 

hoitaa asiakaspalautteita 
ohjeiden mukaisesti 
 

hoitaa asiakaspalautteita 
ohjeiden mukaisesti 

osallistuu reklamaatioiden 
hoitamiseen ohjeiden mu-
kaisesti 

 
Myynnin kehityksen  
seuranta 

osallistuu ryhmän jäsenenä 
myynnin kehittymisen seu-
rantaan 

seuraa myynnin kehittymistä 
ja osallistuu ryhmän jäse-
nenä myynnin kehittämi-
seen  

seuraa säännöllisesti myyn-
nin kehittymistä ja tekee 
aloitteita myynnin määrän ja 
kannattavuuden kehittä-
miseksi 

seuraa ohjatusti myynnin ra-
portteja ja kannattavuuden 
keskeisiä tunnuslukuja 

seuraa myynnin raportteja ja 
kannattavuuden keskeisiä 
tunnuslukuja  

seuraa ja tulkitsee myynnin 
raportteja ja kannattavuu-
den keskeisiä tunnuslukuja 

osallistuu rakentavasti pal-
velupisteensä asiakaspalve-
lun ja myynnin kehittämi-
seen 

esittää aktiivisesti ja raken-
tavasti kaupan asiakaspal-
velun ja myynnin kehittämi-
seen liittyviä mielipiteitään ja 
ideoitaan 

hakee yhteistyössä tietoa 
tuotteiden tai palveluiden 
kehittämisen tarpeesta esi-
merkiksi asiakkaiden tarpei-
den, kilpailun, yrityksen tai 
organisaation osaamisen 
perusteella 

hakee itsenäisesti tietoa ja 
tuotteiden ja palveluiden ke-
hittämisen tarpeesta esimer-
kiksi toimintaympäristön 
muutosten, asiakkaiden tar-
peiden, kilpailun, yrityksen 
tai organisaation osaamisen 
perusteella 

Kielitaidon hallinta suo-
menkielisillä (muut kielet 
kts tutkinnon perusteet) 
 
Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 

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

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

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

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

muuttuvissa tilanteissa ja 
valintatilanteissa tarvitsee 
ohjausta ja tukea 

toimii muuttuvissa ja valinta-
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti 

toimii erilaisissa tilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti ja 
löytää toiminnalleen vaihto-
ehtoisia toimintatapoja 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee tietoa eri lähteistä hakee itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti tietoa eri läh-
teistä ja arvioi tiedon luotet-
tavuutta 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii tutussa työyhteisössä 
ja -ryhmässä 

toimii työyhteisössä ja -ryh-
mässä erilaisten ihmisten 
kanssa 

toimii yhteistyökykyisesti 
työyhteisön ja -ryhmän jäse-
nenä 

noudattaa vuorovaikutusti-
lanteisiin annettuja ohjeita 
toimiessaan omassa työyh-
teisössään 

toimii tilanteen vaatimalla ta-
valla omassa oppimis- tai 
työyhteisössään erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa 

ilmaisee selkeästi kantansa 
ja tuo rakentavasti esille eri-
laisia näkökantoja 

 
Ammattietiikka 

noudattaa ohjattuna annet-
tuja eettisiä ohjeita 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

toimii työssään yrityksen tai 
organisaation arvojen mu-
kaisesti ja noudattaa am-
mattiinsa kuuluvaa etiikkaa 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 
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Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
Opintojen alussa yhteysopettaja tai ryhmänohjaaja perehdyttää opiskelijan oppilaitoksen tiloihin ja käytänteisiin. 
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2.2.2 ASIAKKUUKSIEN HOITO 30 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet 

 myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa asiakastarpeen mukaisia palveluja 

 tekee tarjouksia ja muita asiakkuuksien hoitoon liittyviä palveluratkaisuehdotuksia 

 hoitaa jälkitoimet 

 seuraa myynti- ja palvelutyönsä tuloksellisuutta ja kannattavuutta. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Oman työn suunnittelu 

 Työn kokonaisuuden hallinta 

 Laatutavoitteiden mukainen toiminta 

 Tehokas ja tuloksellinen toiminta 

 Oman työn arviointi ja kehittäminen 

 Työhyvinvoinnista huolehtiminen 

 Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi 

 Ammattialan yritystoiminnan arviointi 

 Asiakkuuksien hoito 

 Myynti 

 Tarjouksen teko 

 Jälkitoimien hoitaminen 

 Myyntityön seuranta 

 Kielitaidon hallinta suomenkielisillä (muut kielitaustat kts tutkinnon perusteet) 

 Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 

OPINTOJAKSOT  

Asiakkuuksien hoito myyntityössä 10 osp Myynti- ja palvelutyön suunnittelu ja seuranta 5 osp  

Keskeiset sisällöt: 

 vastuullinen markkinointi myyntityön suunnittelun 
perustana 

 markkinointiviestintä myyntityön tukena 

 myyntityö palvelujen, kestokulutustavaroiden ja b-
to-b-markkinoinnissa 

 opinnäyte 
 
Oppimisympäristöt: oppilaitos, työssäoppimispaikka, op-

pilaitoksen kahvila, kioski tai kauppa  
 
Toteuttamistavat: lähiopetus, verkko-opetus, työssäoppi-

minen 
  

Keskeiset sisällöt: 

 myyntityön suunnittelu ja johtaminen 

 myyntibudjetin suunnittelu ja toteutus 

 
 
Oppimisympäristöt :oppilaitos, työssäoppimispaikka, oppi-

laitoksen kahvila, kioski tai kauppa  
 
 
 
Toteuttamistavat: lähiopetus, verkko-opetus, työssäoppi-

minen 

 Myyntityön suunnittelua avustavat toiminnot 6 osp Asiakkuuksien hoito työpaikoilla 9 osp 

 
Keskeiset sisällöt:  

 myyntityön tietotekniset menetelmät 

 myyntityön juridiikka 

 
Keskeiset sisällöt:  

 oman työn suunnittelu 
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 myyntityön laskelmat ja kannattavuus 
 
Oppimisympäristöt: oppilaitos, työssäoppimispaikka, op-

pilaitoksen kahvila, kioski tai kauppa  
 
Toteuttamistavat: lähiopetus, verkko-opetus, työssäoppi-

minen 
  

 

 pitkäjänteinen, oma-aloitteinen ja vastuullinen toi-
minta 

 tehokas, asiakassuhteiden jatkuvuutta edistävä 
myyntityö  

 oman toiminnan arviointi 

 
Oppimisympäristöt: työssäoppimispaikka, oppilaitoksen 

kahvila, kioski tai kauppa  
 
Toteuttamistavat: työssäoppiminen 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Tutkinnon osa opiskellaan Asiakaspalvelu- tutkinnon osan jälkeen. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. 
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. 
 
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. 
 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydenne-
tään muulla osaamisen arvioinnilla. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Liiketalouden perustutkinnon asiakaspalvelun ja myynnin sekä talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelman Asiak-
kuuksien hoito 30 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa hoitamalla kaupan tai muun soveltuvan toimialan yrityksen asiakkuuksien hoito- ja 
myyntitehtäviä. Ammattiosaamisen näyttö annetaan työssäoppimisjakson viimeisten viikkojen aikana ja sitä täydenne-
tään tarvittaessa oppilaitoksessa. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Asiakkuuksien hoito, seuranta ja kehittäminen kaupan alalla. 
Asiakkuuksien hoito, seuranta ja kehittäminen palvelualalla. 
Asiakkuuksien hoito, seuranta ja kehittäminen yrityksille suuntautuvassa myynnissä. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työpaikalla, jossa on mahdollista tehdä tutkinnon osaan kuuluvia asiakkuuksien 
hoito- ja myyntitehtäviä riittävässä laajuudessa. Tarvittaessa näyttöä täydennetään oppilaitoksessa. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

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

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Oman työn suunnittelu 

valmistelee työtehtäviä ohja-
tusti organisaation ohjeiden 
mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä organisaation 
ohjeiden mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä oma-aloitteisesti 
ja vastuullisesti organisaa-
tion ohjeiden mukaisesti 

tekee työtehtävät tärkeysjär-
jestyksessä 

tekee työtehtävät tärkeysjär-
jestyksessä 

tekee työtehtävät tärkeysjär-
jestyksessä 

 
Työn kokonaisuuden hal-
linta 

työskentelee ohjatusti oman 
toimenkuvansa tavoitteiden 
mukaisesti 

työskentelee pääosin itse-
näisesti oman toimenku-
vansa tavoitteiden mukai-
sesti 

työskentelee pitkäjäntei-
sesti, oma-aloitteisesti ja it-
senäisesti oman toimenku-
vansa tavoitteiden mukai-
sesti 

kysyy neuvoa ollessaan 
epävarma 

kysyy neuvoa uusissa tilan-
teissa 

toimii valtuuksiensa mukai-
sesti 

tekee vastuullaan olevat 
työt, mutta tarvitsee ajoittain 
ohjausta 

tekee vastuullaan olevat työt toimii vastuullisesti ja ottaa 
työssään huomioon seuraa-
van työvaiheen ja työnteki-
jän  

Laatutavoitteiden mukai-
nen toiminta 

toimii ohjattuna organisaa-
tion laatu- ja kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden mukai-
sesti 

toimii organisaation laatu- 

ja kestävän kehityksen 

tavoitteiden mukaisesti 

toimii organisaation laatu- 

ja kestävän kehityksen 

tavoitteiden mukaisesti 

 
Tehokas ja tuloksellinen 
toiminta 

toimii ohjattuna tehokkaasti, 
jolloin ottaa huomioon ajan 
ja muiden resurssien käytön 

toimii tehokkaasti, jolloin ot-
taa huomioon ajan ja mui-
den resurssien käyttöön 

toimii tehokkaasti ja tulok-
sellisesti 

edistää ohjatusti työssään 
asiakassuhteita 

edistää työssään pysyviä 
asiakassuhteita 

edistää työssään toiminnan 
jatkuvuutta ja pysyviä asia-
kassuhteita 

 
Oman työn arviointi ja ke-
hittäminen 

arvioi ohjattuna työskentely-
ään ja työnsä tuloksia sekä 
muuttaa tarvittaessa työs-
kentelytapojaan saamansa 
palautteen mukaisesti 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä muut-
taa työskentelytapojaan 
saamansa palautteen mu-
kaisesti 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä kehit-
tää itsenäisesti työskentely-
tapojaan 

 
Työhyvinvoinnista huoleh-
timinen 

toimii työssään toiminta- ja 
työkykyään edistävästi 

toimii itsenäisesti terveellis-
ten elintapojen sekä toi-
minta- ja työkyvyn ylläpitä-
miseksi  

itsenäisesti kehittää moni-
puolisia tapoja terveellisten 
elintapojen sekä toiminta- ja 
työkyvyn ylläpitämiseen ja 
edistämiseen  

 
Yrittäjänä toimimisen mah-
dollisuuksien arviointi 

arvioi ohjattuna oman toi-
minnan ja työn tekemisen 
vahvuuksia ja mahdollisuuk-
sia toimia yrittäjänä ammat-
tialallaan 

arvioi oman toiminnan ja 
työn tekemisen vahvuuksia 
ja mahdollisuuksia toimia 
yrittäjänä ammattialallaan 

arvioi oman toiminnan ja 
työn tekemisen vahvuuksia 
ja mahdollisuuksia toimia 
yrittäjänä ammattialallaan 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T 1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmien ja  
-välineiden käyttö 

ylläpitää ohjattuna organi-
saation asiakastietoja 

ylläpitää ja käyttää asiakas-
tietoja organisaation ohjei-
den mukaan suunnitelles-
saan asiakaskohtaisia toi-
menpiteitä  

ylläpitää ja käyttää moni-
puolisesti asiakastietoja or-
ganisaation ohjeiden mu-
kaan suunnitellessaan asia-
kaskohtaisia toimenpiteitä  
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käyttää kalenteria työaika-
suunnittelun apuna  

hyödyntää ajankäyttönsä 
suunnittelussa organisaa-
tion käytössä olevia ajanhal-
linnan välineitä 

hallitsee ajankäyttönsä 
suunnitelmallisesti hyödyn-
täen organisaation käytössä 
olevia ajanhallinnan väli-
neitä 

hankkii ohjattuna työhönsä 
liittyvää tietoa annetuista tie-
tolähteistä käyttäen soveltu-
via tiedonhankintavälineitä 

hankkii työhönsä liittyvää 
tietoa soveltuvista tietoläh-
teistä käyttäen soveltuvia 
tiedonhankintavälineitä 

hankkii itsenäisesti työ-
hönsä liittyvää tietoa eri tie-
tolähteistä hyödyntäen mo-
nipuolisia tiedonhankintavä-
lineitä 

arvioi työryhmänsä jäsenten 
kanssa hankkimansa tiedon 
käyttökelpoisuutta ja luotet-
tavuutta  

arvioi itsenäisesti hankki-
mansa tiedon käyttökelpoi-
suutta ja luotettavuutta 

käyttää tieto- ja viestintätek-
nisiä välineitä yhteydenpi-
toon asiakkaiden kanssa 

käyttää sujuvasti tietotekni-
siä apuvälineitä yhteydenpi-
toon asiakkaiden ja sidos-
ryhmien jäsenten kanssa 

käyttää monipuolisesti tieto-
teknisiä apuvälineitä yhtey-
denpitoon asiakkaiden ja si-
dosryhmien jäsenten 
kanssa 

käyttää ohjattuna työssään 
tarvittavia toimisto- ja sovel-
lusohjelmia. 

käyttää työssään tarvittavia 
toimisto- ja sovellusohjelmia 
sujuvasti. 

käyttää työssään monipuoli-
sesti käytössä olevia toi-
misto- ja sovellusohjelmia 

kehittää työvälineiden hyö-
dyntämistä omassa työs-
sään. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T 1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Asiakkuuksien hoitaminen 

noudattaa ohjatusti 
yrityksen liikeidean tai orga-
nisaation palvelukonseptin 
mukaista 
käyttäytymistä mukaan 
lukien oma ulkoasunsa 

noudattaa yrityksen 
liikeidean tai organisaation 
palvelukonseptin mukaista 
käyttäytymistä mukaan lu-
kien oma ulkoasunsa 

noudattaa vaihtelevissa ti-
lanteissa yrityksen liikeidean 
tai organisaation palvelu-
konseptin mukaista käyttäy-
tymistä mukaan lukien oma 
ulkoasunsa 

osallistuu uusien asiakkai-
den hankintaan yhdessä ko-
keneen työtoverin kanssa 

osallistuu uusien asiakkai-
den hankintaan ohjeiden 
mukaisesti 

osallistuu uusien 

asiakkaiden hankintaan 

hyödyntäen organisaation 
palvelukonseptia ja ole-
massa olevia rekistereitä 

osallistuu asiakkuuksien 
hoitamiseen ohjeiden mu-
kaisesti 

ylläpitää asiakassuhdetta 
asiakkuussuunnitelman mu-
kaisesti  

ylläpitää asiakassuhdetta 
asiakkuussuunnitelman mu-
kaisesti ja arvioi asiakas-
suhteen kannattavuutta 

laatii ohjattuna myynti- tai 
palvelusuunnitelmia 

laatii myynti- tai palvelu-
suunnitelmia 

laatii itsenäisesti myynti- tai 
palvelusuunnitelman kan-
nattavuuden huomioiden 

laatii ohjattuna myynti- tai 
palvelusuunnitelmia 

laatii myynti- tai palvelu-
suunnitelmia 

laatii itsenäisesti myynti- tai 
palvelusuunnitelman kan-
nattavuuden huomioiden 

seuraa ohjattuna myyntibud-
jetin toteutumista tai palve-
lun tuottamiseen 
liittyviä kustannuksia 

seuraa myyntibudjetin 
toteutumista tai palvelun 
tuottamiseen liittyviä kustan-
nuksia 

osallistuu myyntibudjetin 
laatimiseen ja seuraa sen 
toteutumista tai osallistuu 
palvelun tuottamisen budje-
tointiin ja kustannusten seu-
rantaan 

suunnittelee ohjattuna käy-
tännön myynti- tai palvelu-
työtään ja asettaa sille ta-
voitteita 

suunnittelee käytännön 
myynti- tai palvelutyötään ja 
asettaa sille tavoitteita 

suunnittelee järjestelmälli-
sesti käytännön myynti- tai 
palvelutyötään ja asettaa 
sille määrällisiä ja laadullisia 
tavoitteita 

hyödyntää ja päivittää ohjat-
tuna työssään tietojaan tuot-
teista, palveluista, kilpailuti-
lanteesta, kampanjoista ja 
asiakasryhmistä 

hyödyntää ja päivittää työ-
tään varten tietojaan tuot-
teista, palveluista, kilpailuti-
lanteesta, kampanjoista ja 
asiakasryhmistä 

hyödyntää ja päivittää jatku-
vasti tietojaan tuotteista, 
palveluista, markkinoista, 
kilpailutilanteesta ja kam-
panjoista kehittääkseen 
myyntityötään 
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 toimii asiakkaiden ja yhteis-
työkumppaneiden yhteys-
henkilönä noudattaen yrityk-
sensä tai organisaationsa 
ohjeita 

toimii tavoitteellisesti asiak-
kaiden ja yhteistyökumppa-
neiden yhteyshenkilönä 
noudattaen yrityksensä tai 
organisaationsa ohjeita 

huolehtii ohjattuna siitä, että 
asiakkaille tarkoitettu ai-
neisto tai informaatio on hei-
dän saatavillaan 

huolehtii siitä, että asiak-
kaille tarkoitettu informaatio 
on ajantasaista ja heidän 
saatavillaan 

huolehtii asiakkaille tarkoite-
tun informaation saatavuu-
desta ja ajantasaisuudesta 
sekä tiedottaa havaitsemis-
taan puutteista 

 
Myynti ja palvelu 

hankkii ohjattuna asiakas-
tarpeeseen liittyvää tietoa 

hankkii asiakastarpeeseen 
liittyvää tietoa 

hankkii aktiivisesti ja 

monipuolisesti asiakastar-
peeseen liittyvää tietoa 

sopii ohjattuna asiakaskäyn-
tejä organisaation ohjeiden 
ja tavoitteiden mukaisesti 

sopii asiakaskäyntejä 

organisaation ohjeiden ja ta-
voitteiden mukaisesti 

sopii tavoitteellisesti 

asiakaskäyntejä organisaa-
tion ohjeiden ja omien ta-
voitteiden mukaisesti 

esiintyy tavanomaisissa 
asiakastilanteissa luonte-
vasti yrityskuvan ja tilanteen 
edellyttämällä tavalla 

esiintyy erilaisissa asiakasti-
lanteissa luontevasti yritys-
kuvan, tilanteen ja asiak-
kaan edellyttämällä tavalla 

esiintyy vaihtelevissa 

asiakastilanteissa 

luontevasti ja vakuuttavasti 

yrityskuvan, tilanteen ja 

asiakkaan edellyttämällä ta-
valla 

osallistuu tavanomaiseen 
myynti- tai palveluneuvotte-
luun organisaation ohjeiden 
mukaisesti 

hoitaa tavanomaisen 

myynti- tai palveluneuvotte-
lun organisaation ohjeiden 
mukaan 

hoitaa vaihtelevat myynti- ja 

palveluneuvottelut 

itsenäisesti ja tavoitteelli-
sesti ottaen huomioon asi-
akkaan kokonaistilanteen 

palvelee tutuissa tilanteissa 
asiakkaita myös kirjallisesti 
käyttäen asiayhteyteen ja 
välineeseen sopivaa kieltä 

palvelee asiakkaita tavan-
omaisissa tilanteissa myös 
kirjallisesti käyttäen asiayh-
teyteen ja välineeseen sopi-
vaa kieltä  

palvelee asiakkaita vaihtele-
vissa tilanteissa myös kirjal-
lisesti käyttäen asiayhtey-
teen ja välineeseen sopivaa 
kieltä 

noudattaa työhönsä 
liittyviä säädöksiä ja sopi-
muksia 

noudattaa työhönsä 
liittyviä säädöksiä ja sopi-
muksia 

noudattaa työhönsä 
liittyviä säädöksiä ja sopi-
muksia 

noudattaa asiakirjojen laati-
misessa, käsittelyssä ja ar-
kistoinnissa yrityksen tieto-
turvaan liittyviä ohjeistuksia 

noudattaa asiakirjojen laati-
misessa, käsittelyssä ja ar-
kistoinnissa yrityksen tieto-
turvaan liittyviä ohjeistuksia 

noudattaa asiakirjojen laati-
misessa, käsittelyssä ja ar-
kistoinnissa yrityksen tieto-
turvaan liittyviä ohjeistuksia 

 
Tarjouksen teko tai palve-
luratkaisun tekeminen 

osallistuu tarjouksen tai pal-
veluratkaisun laadintaan 

laatii ryhmän jäsenenä 

jäsennellyn ja perustellun 
tarjouksen tai palveluratkai-
sun 

laatii valtuuksiensa 

mukaan jäsennellyn, 

perustellun tarjouksen tai 

palveluratkaisun ottaen 

huomioon yrityksen tai 

organisaation tavoitteet 

osallistuu tarjouksen tai pal-
veluratkaisun hinta- tai kus-
tannuslaskelman tekoon 

laskee ohjeiden mukaan 

tarjouksen tai palveluratkai-
sun hinnan 

laskee ohjeiden mukaan tar-
jouksen tai palveluratkaisun 
hinnan ja perustelee sen 

osallistuu tarjouksen tai pal-
veluratkaisun esittelyyn ole-
massa olevaa aineistoa 
hyödyntäen 

osallistuu asiakkaan 

hyötyjä havainnollistavan, 
yrityksen tai organisaation 
ohjeistuksen mukaisen esi-
tyksen laadintaan 

laatii asiakkaan hyötyjä ha-
vainnollistavan, yrityksen tai 
organisaation ohjeistuksen 
mukaisen esityksen 

 
Jälkitoimien hoitaminen 

tekee ohjattuna sovitut ja or-
ganisaation ohjeistuksen 
mukaiset jälkitoimet tutuissa 
tilanteissa 

tekee sovitut ja organisaa-
tion ohjeistuksen mukaiset 
jälkitoimet tavanomaisissa 
tilanteissa 

tekee sovitut ja organisaa-
tion ohjeistuksen mukaiset 
jälkitoimet vaihtelevissa ti-
lanteissa sekä hoitaa yhtey-
denpidon asiakkaaseen 

osallistuu ohjattuna mahdol-
listen reklamaatioiden käsit-
telyyn 

osallistuu mahdollisten rek-
lamaatioiden käsittelyyn 

käsittelee mahdollisia 

reklamaatioita valtuuksiensa 
mukaisesti 

 
Myynti- ja palvelutyön seu-
ranta 

raportoi ohjattuna 
myynti- tai palvelutyönsä tu-
loksista 

raportoi organisaation ohjei-
den mukaisesti myynti- tai 
palvelutyönsä tuloksista 

raportoi organisaation ohjei-
den mukaisesti myynti- tai 
palvelutyönsä tuloksista 
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osallistuu ohjattuna 
myynti- tai seurantaraport-
tien tulkintaan ja tulosten 
seurantaan 

tulkitsee myynti- tai seuran-
taraportteja ja seuraa tulos-
ten kehittymistä ryhmän jä-
senenä 

tulkitsee ja arvioi myynti- tai 
seurantaraportteja ja seuraa 
tulosten 
kehittymistä sekä tekee ke-
hittämisehdotuksia 

Kielitaidon hallinta suo-
menkielisillä  
Kielitaidon 
hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 

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

palvelee asiakkaita 
suomen kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen ruotsin kie-
lellä ja yhdellä vieraalla kie-
lellä 

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

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T 1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

muuttuvissa tilanteissa ja 
valintatilanteissa tarvitsee 
ohjausta ja tukea 

toimii muuttuvissa ja 
valintatilanteissa tarkoituk-
senmukaisesti 

toimii erilaisissa tilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti ja 
löytää toiminnalleen vaihto-
ehtoisia toimintatapoja 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee tietoa eri lähteistä hakee itsenäisesti ja oma- 

aloitteisesti tietoa eri 

lähteistä ja arvioi tiedon 

luotettavuutta 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii tutussa työyhteisössä 
ja -ryhmässä 

toimii työyhteisössä ja -ryh-
mässä erilaisten ihmisten 
kanssa 

toimii yhteistyökykyisesti 
työyhteisön ja -ryhmän jäse-
nenä erilaisten ihmisten 
kanssa 

 
Ammattietiikka 

noudattaa ohjattuna annet-
tuja eettisiä ohjeita 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

toimii työssään yrityksen tai 
organisaation arvojen mu-
kaisesti ja noudattaa am-
mattiinsa kuuluvaa etiikkaa 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

 

MMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opintojen alussa yhteysopet-
taja tai ryhmänohjaaja perehdyttää opiskelijan oppilaitoksen tiloihin ja käytänteisiin. 
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2.2.3 VISUAALINEN MYYNTITYÖ 30 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän tai palvelun esillepanon tai kampanjan 

 ylläpitää ja seuraa esillepanon tai kampanjan ilmettä 

 tuottaa asiakasinformaatiota. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Oman työn suunnittelu 

 Työn kokonaisuuden hallinta 

 Oman työn arviointi ja kehittäminen 

 Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi 

 Työvälineiden ja menetelmien käyttö 

 Materiaalin hallinta 

 Esillepanon tai kampanjan toteuttaminen 

 Myymäläilmeen seuranta ja ylläpito 

 Asiakasinformaation tuottaminen 

 Oppiminen ja ongelmaratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Kieliopinnot: Ruotsi, englanti 
 
Opintojaksot: 

Visuaalinen markkinointi myyntityössä 9 osp 
Asiakasinformaation toteuttaminen 6 osp 
Visuaalisen myyntityön kieli- ja viestintäosaaminen 6 osp 
Visuaalinen myyntityö työpaikalla 9 osp 
 

OPINTOJAKSOT  

Visuaalinen markkinointi myyntityössä 9 osp Asiakasinformaation toteuttaminen 6 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Yritysilme 

 Graafinen ohjeistus 

 Esillepanotekniikat 

 Somistusmateriaalit 

 Näyteikkunamainonta 

 Myymäläsomistus 

 Myymäläkalusteiden hyödyntäminen somistuk-

sessa 

 Myymäläkampanjasuunnitelma tai esillepanon to-

teutus 

 Mainosmateriaalin suunnittelu ja valmistus 
  

Oppimisympäristöt: 

 Oppilaitoksen kahvio  

 oppilaitos  

 työssäoppimispaikka  
 
Toteuttamistavat: 

 lähiopetus  

 
Keskeiset sisällöt: 

 Myymälämainonta 

 Myynnin apuvälineet (esim. hintalaput, esitteet, ju-
listeet) 

 Mainostekstaus 

 Myymäläkampanjan toteutus 

 Mainonnan lait 
 
Oppimisympäristöt: 

 Oppilaitoksen kahvio  

 oppilaitos  

 työssäoppimispaikka  
 
Toteuttamistavat: 

 lähiopetus  

 kampanjan esillepano ja toteutus  

 työssäoppiminen 
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 kampanjan esillepano ja toteutus  

 työssäoppiminen 
 

Visuaalisen myyntityön kieli- ja viestintäosaaminen  
6 osp 

Visuaalinen myyntityö työpaikalla 9 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Kirjallinen viestintä 

 Tiedottaminen 

 Esitteet, julisteet 

 Kielenhuollon kertausta 

 Suullinen viestintä 

 Tiedottaminen 

 Yhteisöllinen (sosiaalinen) media 

 Työn hakeminen 

 Työhakemus 

 Ansioluettelo 

 Työhaastattelu 

 Mainos- ja kampanjamateriaalin sekä muun asia-
kasinformaation laatiminen kirjallisesti ruotsiksi ja 
englanniksi 

 Suulliset kielenkäyttö-tilanteet tapahtuman järjes-
tämisessä ruotsiksi ja englanniksi 

 Yhteydenotot kirjallisesti ja suullisesti ruotsiksi ja 
englanniksi 

 
Oppimisympäristöt: 

 oppilaitos  

 työssäoppimispaikka 
 

Toteuttamistavat: 

 lähiopetus 

 verkko-opetus 

 työssäoppiminen 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Opiskelija toteuttaa esillepanon tai kampanjan tuo-
teryhmäalueellaan.  

 Hän seuraa myymäläilmettä ja ylläpitää sitä sekä 
tuottaa asiakasinformaatiota 

 
Oppimisympäristöt: 
         Työssäoppimispaikka 

Toteuttamistavat: 

         Työssäoppiminen 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Asiakaspalvelu- tutkinnon osan suorittaminen. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan välikokein, suullisin ja kirjallisin harjoituksin. 
Kieliopintojen oppiminen arvioidaan kielikokein (ruotsi, englanti). 
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OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

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

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla myymälässä visuaalisessa myyntityössä. Myymälän visuaalisen markki-
noinnin tulee olla suunniteltua ja ohjeistettua toteutustyötä varten. Esillepano tai kampanja toteutetaan myymälätilan osas-
tolla. Se voi olla seinälle tai lattialla oleviin kalusteisiin tehtävä esillepano. Esillepano tehdään ohjeistuksen pohjalta. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Liiketalouden perustutkinnon asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan Visuaalinen myyntityö 30 osp 

tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla myymälässä visuaalisessa myyntityössä. Myymälän visuaalisen markki-
noinnin tulee olla suunniteltua ja ohjeistettua toteutustyötä varten. Esillepano tai kampanja toteutetaan myymälätilan 
osastolla. Se voi olla seinälle tai lattialla oleviin kalusteisiin tehtävä esillepano. Esillepano tehdään ohjeistuksen pohjalta. 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Opiskelija toteuttaa esillepanon myyntityössä. 
Opiskelija toteuttaa mainoskampanjan. 
Opiskelija toteuttaa asiakaskyselyn. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Näyttöympäristö voi olla esimerkiksi päivittäistavarakauppa tai erikoisliike, jossa markkinoidaan tuotteita tai tuotetaan ja 
markkinoidaan palveluita erilaisille asiakkaille ja jonka toiminta on asiakaskeskeistä. Organisaation toimintaan kuuluu yllä 
esitettyjä työprosesseja ja tehtäviä. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

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

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Oman työn suunnittelu 

valmistelee työtehtäviä ohja-
tusti yrityksen ohjeiden mu-
kaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä yrityksen ohjei-
den mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä oma-aloitteisesti 
ja vastuullisesti yrityksen oh-
jeiden mukaisesti 

työskentelee ohjatusti päivit-
täisen työajan puitteissa  

suunnittelee päivittäisen työ-
ajan jakamisen eri työtehtä-
vien välillä 

suunnittelee itsenäisesti päi-
vittäisen työajan jakamisen 
eri työtehtävien välillä  

tekee työtehtävät tarvitta-
essa tärkeysjärjestyksessä 

Työn kokonaisuuden  
hallinta 

työskentelee ohjattuna yri-
tyksen laatutavoitteiden mu-
kaisesti 

työskentelee yrityksen laatu-
tavoitteiden mukaisesti 

työskentelee sujuvasti ja yri-
tyksen laatutavoitteiden mu-
kaisesti 

 
Oman työn arviointi ja ke-
hittäminen 

arvioi ohjattuna työskentely-
ään ja työnsä tuloksia sekä 
muuttaa tarvittaessa työs-
kentelytapojaan saamansa 
palautteen mukaisesti 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä muut-
taa työskentelytapojaan 
saamansa palautteen mu-
kaisesti 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä kehit-
tää itsenäisesti työskentely-
tapojaan 

 
Yrittäjänä toimimisen mah-
dollisuuksien arviointi 

arvioi ohjattuna oman toi-
minnan ja työn tekemisen 
vahvuuksia ja mahdollisuuk-
sia toimia yrittäjänä. 

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

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

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Työvälineiden ja menetel-
mien käyttö 

käyttää ohjatusti visuaalisen 
myyntityön työvälineitä, 
viestintävälineitä ja sovellus-
ohjelmia 

käyttää visuaalisen myynti-
työn työvälineitä, viestintä-
välineitä ja sovellusohjelmia 

käyttää itsenäisesti visuaali-
sen myyntityön työvälineitä, 
viestintävälineitä ja sovellus-
ohjelmia 

käyttää ohjattuna tekstin 
asettelun ja typografian pe-
rustietopohjaa ja yrityksen 
ohjeita tuottaessaan asia-
kasinformaatiota 

käyttää  tekstin asettelun ja 
typografian perustietopohjaa 
ja yrityksen ohjeita tuottaes-
saan asiakasinformaatiota 
 

soveltaa  tekstin asettelun ja 
typografian perustietopohjaa 
ja yrityksen ohjeita tuottaes-
saan asiakasinformaatiota 
 

hyödyntää ohjattuna  kalus-
teiden ominaisuuksia 

hyödyntää kalusteiden omi-
naisuuksia 

hyödyntää kalusteiden omi-
naisuuksia ja löytää uusia 
käyttötarkoituksia 

 
Materiaalin hallinta 

käyttää ohjattuna materiaa-
leja tarkoituksenmukaisesti 
ottaen huomioon uusinta-
käytön 

käyttää materiaaleja tarkoi-
tuksenmukaisesti ottaen 
huomioon uusintakäytön 

käyttää materiaaleja moni-
puoliesti ja tarkoituksenmu-
kaisesti ottaen huomioon 
uusintakäytön  

käyttää ohjattuna graafista 
materiaalia esillepanossa tai 
kampanjassa. 

käyttää  graafista materiaa-
lia esillepanossa tai kam-
panjassa. 
 

hyödyntää monipuolisesti  
graafista materiaalia esille-
panossa tai kampanjassa. 
 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Esillepanon tai kampanjan 
toteuttaminen 

laittaa esille kokonaisuuden 
tuotteesta, tuoteryhmästä tai 
palvelusta 

laittaa esille vaihtoehtoisia 
kokonaisuuksia tuotteesta, 
tuoteryhmästä tai palvelusta 

laittaa esille elämyksellisiä, 
vaihtoehtoisia kokonaisuuk-
sia tuotteesta, tuoteryh-
mästä tai palvelusta 
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 soveltaa käyttöyhteysperi-
aatetta 

soveltaa käyttöyhteysperi-
aatetta 

hakee ohjattuna tietoa eri 
kohderyhmistä ja hyödyntää 
sitä 

hakee tietoa eri kohderyh-
mistä ja hyödyntää sitä 

hakee monipuolisesti tietoa 
eri kohderyhmistä ja hyö-
dyntää sitä 

soveltaa ohjattuna visuaali-
sen myyntityön esillepano-
tekniikkaa 

soveltaa visuaalisen myynti-
työn esillepanotekniikkaa 

soveltaa itsenäisesti ja mo-
nipuolisesti visuaalisen 
myyntityön esillepanotek-
niikkaa  

 
Esillepanon tai kampanjan 
ylläpito ja seuranta 

havainnoi ohjattuna esille-
panon tai kampanjan ilmettä 

seuraa esillepanon tai kam-
panjan ilmettä ohjeiden mu-
kaisesti 

seuraa oma-aloitteisesti esil-
lepanon tai kampanjan il-
mettä yrityksen tavoitteiden 
mukaisesti ja tekee kehittä-
misehdotuksia 

laittaa ohjattuna myynti- tai 
esittely-ympäristön kuntoon 
ja ylläpitää sitä 

laittaa myynti- tai esittely-
ympäristön kuntoon ja yllä-
pitää sitä 
 

laittaa myynti- tai esittely-
ympäristön kuntoon ja kehit-
tää sitä 
 

 
Asiakasinformaation tuot-
taminen 

tuottaa ohjattuna esillepa-
non tai kampanjan mukaista 
asiakasinformaatiota 

tuottaa esillepanon tai kam-
panjan mukaista asiakasin-
formaatiota 
 

tuottaa monipuolisesti esille-
panon tai kampanjan mu-
kaista asiakasinformaatiota 
 

hahmottaa ohjattuna asia-
kasinformaation suhteen 
esillepanon tai kampanjan 
kokonaisuuteen. 

hahmottaa asiakasinformaa-
tion suhteen esillepanon tai 
kampanjan kokonaisuuteen. 

hahmottaa asiakasinformaa-
tion suhteen esillepanon tai 
kampanjan kokonaisuuteen 
ja tekee kehittämisehdotuk-
sia. 
 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja  
ongelmaratkaisu 

arvioi ohjattuna työtään ja 
muuttaa työskentelytapo-
jaan 

arvioi työtään ja muuttaa 
työskentelytapojaan 

arvioi itsenäisesti työtään ja 
kehittää työskentelytapojaan 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

noudattaa saamiaan ohjeita 
esillepanon tai kampanjan 
toteuttamisesta 

keskustelee esillepanon tai 
kampanjan toteuttamisesta 

keskustelee ja neuvottelee 
esillepanon tai kampanjan 
toteuttamisesta 

 
Ammattietiikka 

noudattaa ohjattuna annet-
tuja eettisiä ohjeita, sopi-
muksia ja säädöksiä sekä 
aikatauluja 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita, sopimuksia ja sää-
döksiä sekä aikatauluja 

toimii yrityksen arvojen mu-
kaisesti ja noudattaa annet-
tuja eettisiä ohjeita, sopi-
muksia ja säädöksiä sekä 
aikatauluja 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita eikä ai-
heuta vaaraa itselleen tai 
muille 

noudattaa työyhteisön oh-
jeita ja ottaa työssään huo-
mioon työyhteisön jäsenten 
ja työympäristön turvallisuu-
den 

noudattaa työyhteisön oh-
jeita ja ottaa työssään huo-
mioon työyhteisön jäsenten 
ja työympäristön turvallisuu-
den 

käyttää turvallisesti ohjeiden 
mukaisia työvälineitä ja työ-
menetelmiä 

varmistaa työvälineiden ja 
materiaalien turvallisuuden 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

työskentelee pääsääntöi-
sesti ergonomisesti. 

työskentelee ergonomisesti. käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.3.1 TALOUSPALVELUT 30 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta, jolloin hän 
 

 hoitaa yhtä seuraavista taloushallinnon osa-alueista: 

 kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset liiketapahtumat 

 laskee tavanomaisen maksettavan palkan 

 laskuttaa 

 hoitaa myyntireskontraa ja maksukehotuksia 

 hoitaa ostoreskontraa. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Oman työn suunnittelu 

 Työn kokonaisuuden hallinta 

 Laatutavoitteiden mukainen toiminta 

 Tehokas ja tuloksellinen toiminta 

 Oman työn arviointi ja kehittäminen 

 Työmenetelmien ja välineiden käyttö 

 Talouspalvelujen osa-alueen hoitaminen 

 Kielitaidon hallinta suomenkielisillä; Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

Taloushallinnon tehtävät 15 osp 
Kieli- ja viestintäosaaminen 9 osp 
Talouspalvelut työpaikalla 6 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Taloushallinnon tehtävät 15 osp Kieli- ja viestintäosaaminen 9 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

 taloushallinto yritystoiminnassa: kirjanpidon tehtä-
vät ja peruskäsitteet, tavanomaisten liiketapahtu-
minen kirjaaminen, käyttö - ja vaihto-omaisuuden 
jaksottaminen, arvonlisävero, tilinpäätöksen pe-
rusteet, tuloslaskelman ja taseen laatiminen ja si-
sällön tulkinta 

 palkanlaskennan perusteet taloushallinnon atk-
ohjelmia hyväksikäyttäen 

 laskutuksen sekä myynti- ja ostoreskontran hoi-
don perusteet taloushallinnon atk-ohjelmia hyväk-
sikäyttäen 

 työvälineohjelmien hyödyntäminen taloushallin-
nossa 

 taloushallinnon matematiikka 
 
Oppimisympäristöt: 

 oppilaitos 

 verkko-oppimisympäristö 

 työssäoppiminen 
 

 
Keskeiset sisällöt: 

 talouspalvelutehtävien hoitaminen äidinkielellä 
sekä ruotsin ja englannin kielellä 

 asiakirjojen laatiminen asiakirjastandardin mukai-
sesti tekstinkäsittelyohjelmalla 

 
Oppimisympäristöt: 

 oppilaitos 

 verkko-oppimisympäristö 

 työssäoppiminen 
 
Toteuttamistavat: 

 lähiopetus 

 verkko-opetus 

 työssäoppiminen 

 kansainvälinen opiskelijavaihto 
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Toteuttamistavat: 

 lähiopetus 

 verkko-opetus 

 työssäoppiminen 
 

Talouspalvelut työpaikalla 6 osp  

 
Keskeiset sisällöt: 

 talouspalvelutehtävien hoitaminen työpaikalla ta-
loushallinnon ohjelmia ja työvälineitä hyödyntäen 

 tehokas ja vastuullinen työskentely 
 
Oppimisympäristöt: 

 työssäoppimispaikka 
 
Toteuttamistavat: 

 työssäoppiminen 
 

 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Ei edeltävyysopintoja. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

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

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa hoitamalla palveluyrityksen, kaupan, muun toimialan yrityksen tai julkisen alan ta-
louspalvelutehtäviä. Ammattiosaamisen näyttö annetaan työssäoppimisjakson viimeisten viikkojen aikana ja sitä täyden-
netään tarvittaessa oppilaitoksessa. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin sekä talous- toimistopalvelujen osaamisalat, Talouspalvelut 30 
osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Ammattiosaamisen näyttö:  
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa hoitamalla palveluyrityksen, kaupan, muun toimialan yrityksen tai julkisen alan ta-
louspalvelutehtäviä. Ammattiosaamisen näyttö annetaan työssäoppimisjakson viimeisten viikkojen aikana ja sitä täyden-
netään tarvittaessa oppilaitoksessa. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Talouspalvelutehtävien hoitaminen. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan ensisijaisesti työpaikalla, jossa on mahdollista tehdä tutkinnon osaan kuuluvia 
talouspalvelutehtäviä riittävässä laajuudessa. Tarvittaessa näyttöä täydennetään oppilaitoksessa. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

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

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

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Oman työn suunnittelu 

valmistelee työtehtäviä ohja-
tusti organisaation ohjeiden 
mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä organisaation 
ohjeiden mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä oma-aloitteisesti 
ja vastuullisesti organisaa-
tion ohjeiden mukaisesti 

tekee työtehtävät tärkeysjär-
jestyksessä 

 
Työn kokonaisuuden hal-
linta 

työskentelee ohjatusti asia-
kaspalvelun eri vaiheissa or-
ganisaation ohjeiden ja ta-
voitteiden mukaisesti  

työskentelee pääosin itse-
näisesti asiakaspalvelun eri 
vaiheissa organisaation oh-
jeiden ja tavoitteiden mukai-
sesti 

työskentelee itsenäisesti 
asiakaspalvelun eri vai-
heissa organisaation ohjei-
den ja tavoitteiden mukai-
sesti 

kysyy neuvoa ollessaan 
epävarma 

kysyy neuvoa uusissa tilan-
teissa 

toimii valtuuksiensa mukai-
sesti 

tekee vastuullaan olevat 
työt, mutta tarvitsee ajoittain 
ohjausta 

tekee vastuullaan olevat työt toimii vastuullisesti ja ottaa 
työssään huomioon seuraa-
van työvaiheen ja työnteki-
jän  

 
Laatutavoitteiden mukai-
nen toiminta 

toimii ohjattuna organisaa-
tion laatu- ja kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden mukai-
sesti 

toimii organisaation laatu- ja 
kestävän kehityksen tavoit-
teiden mukaisesti 

toimii organisaation laatu- ja 
kestävän kehityksen tavoit-
teiden mukaisesti 

 
Tehokas ja tuloksellinen 
toiminta 

toimii ohjattuna tehokkaasti, 
jolloin ottaa huomioon ajan 
ja muiden resurssien käytön 

toimii tehokkaasti, jolloin ot-
taa huomioon ajan ja mui-
den resurssien käyttöön 

toimii tehokkaasti ja tulok-
sellisesti 

edistää ohjattuna työssään 
asiakassuhteita 

edistää työssään pysyviä 
asiakassuhteita 

edistää työssään toiminnan 
jatkuvuutta ja pysyviä asia-
kassuhteita 

 
Oman työn arviointi ja ke-
hittäminen 

arvioi ohjattuna työskentely-
ään ja työnsä tuloksia. 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä muut-
taa työskentelytapojaan 
saamansa palautteen mu-
kaisesti. 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä kehit-
tää työskentelytapojaan. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Työmenetelmien ja  
välineiden käyttö 

käyttää ohjattuna toimiston 
ja taloushallinnon työväli-
neitä ja sovellusohjelmia 

käyttää tavallisissa tilan-
teissa toimiston ja taloushal-
linnon työvälineitä ja sovel-
lusohjelmia 

käyttää vaihtelevissa tai uu-
sissa tilanteissa toimiston ja 
taloushallinnon työvälineitä 
ja sovellusohjelmia 

tulostaa vain tarvittavat tu-
losteet 

tulostaa vain tarvittavat tu-
losteet ja noudattaa työs-
sään muun muassa paperin, 
mustekasettien ja muun ma-
teriaalin tehokkaan ja kestä-
vän kehityksen mukaisen 
säästeliään käytön periaat-
teita 
 

tulostaa vain tarvittavat tu-
losteet ja ennakoi työssään 
muun muassa paperin, 
mustekasettien ja muun ma-
teriaalin tehokkaan ja kestä-
vän kehityksen mukaisen 
säästeliään käytön 

käyttää tavallisissa tilan-
teissa tietokoneita ja toimis-
ton laitteita huolellisesti or-
ganisaation ohjeiden mukai-
sesti. 

käyttää tietokoneita ja toi-
miston laitteita huolellisesti 
organisaation ohjeiden mu-
kaisesti. 

käyttää tietokoneita ja toi-
miston laitteita huolellisesti 
valmistajan ja organisaation 
ohjeiden mukaisesti. 
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3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Talouspalvelujen osa-alu-
een hoitaminen 

noudattaa organisaation oh-
jeistusta dokumenttien ja to-
sitteiden käsittelystä 

noudattaa organisaation oh-
jeistusta dokumenttien ja to-
sitteiden käsittelystä 

noudattaa organisaation oh-
jeistusta dokumenttien ja to-
sitteiden käsittelystä 

noudattaa ohjattuna ajanta-
saisia säädöksiä, määräyk-
siä ja ohjeita  

noudattaa ajantasaisia sää-
döksiä, määräyksiä ja oh-
jeita  

soveltaa ajantasaisia sää-
döksiä, määräyksiä ja oh-
jeita 

valmistelee ohjattuna doku-
mentit tai tositteet käsittelyä 
(tarkastusta, hyväksyntää ja 
kirjausta) varten 

valmistelee toimiston tavan-
omaisissa tilanteissa doku-
mentit tai tositteet käsittelyä 
(tarkastusta, hyväksyntää ja 
kirjausta) varten organisaa-
tion ohjeiden mukaisesti 

valmistelee vaihtelevissa tai 
uusissa tilanteissa oma-
aloitteisesti dokumentit tai 
tositteet käsittelyä (tarkas-
tusta, hyväksyntää ja kir-
jausta) varten organisaation 
ohjeiden mukaisesti 

tarkistaa ohjattuna tietojen 
oikeellisuuden 

tarkistaa toimiston tavan-
omaisissa tilanteissa tieto-
jen oikeellisuuden 

tarkistaa vaihtelevissa tai 
uusissa tilanteissa oma-
aloitteisesti tietojen oikeelli-
suuden ja päivittää tarvitta-
essa rekisterissä olevia tie-
toja 

noutaa, lähettää ja siirtää 
ohjattuna tiedostoja 

noutaa, lähettää ja siirtää 
tiedostoja toimiston tavan-
omaisissa tilanteissa 

noutaa, lähettää ja siirtää 
tiedostoja vaihtelevissa ja 
uusissa tilanteissa 

laskee ja kirjaa ohjattuna ta-
vanomaiset tapahtumat  

laskee ja kirjaa tavanomai-
set tapahtumat  

laskee ja kirjaa itsenäisesti 
tavanomaiset tapahtumat 

tulkitsee ohjattuna tuloslas-
kelman ja taseen sisältöä 
tavanomaisten liiketapahtu-
mien laajuudessa käyttäen 
tietolähteitä 

tulkitsee tuloslaskelman ja 
taseen sisältöä tavanomais-
ten liiketapahtumien laajuu-
dessa käyttäen tietolähteitä 

tulkitsee itsenäisesti tulos-
laskelman ja taseen sisältöä 
tavanomaisten liiketapahtu-
mien laajuudessa käyttäen 
tietolähteitä 

Kielitaidon hallinta suo-
menkielisillä  
 
Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 

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

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

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

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Oppiminen ja  
ongelmanratkaisu 

muuttuvissa tilanteissa ja 
valintatilanteissa tarvitsee 
ohjausta ja tukea 

toimii muuttuvissa ja valinta-
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti 

toimii erilaisissa tilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti ja 
löytää toiminnalleen vaihto-
ehtoisia toimintatapoja 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee tietoa eri lähteistä hakee itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti tietoa eri läh-
teistä 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii tutussa työyhteisössä 
ja -ryhmässä 

toimii työyhteisössä ja -ryh-
mässä erilaisten ihmisten 
kanssa 

toimii yhteistyökykyisenä 
työyhteisön ja -ryhmän jäse-
nenä  

 
Ammattietiikka 

noudattaa ohjattuna annet-
tuja eettisiä ohjeita 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

toimii työssään organisaa-
tion arvojen mukaisesti ja 
noudattaa ammattiinsa kuu-
luvaa etiikkaa 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 
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käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opintojen alussa yhteysopet-
taja tai ryhmänohjaaja perehdyttää opiskelijan oppilaitoksen tiloihin ja käytänteisiin. 
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TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN OSAAMISALA 

2.3.2 KIRJANPITO 30 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa 

 kirjaa tulot, menot ja rahoitustapahtumat sekä niiden oikaisuerät 

 täsmäyttää rahatilien saldot ja tarvittaessa osakirjanpidot pääkirjanpitoon 

 laatii alv-laskelman tai tarkistaa alv-laskelman oikeellisuuden 

 kohdistaa laskentakaudelle kuuluvat tulot ja menot. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Oman työn suunnittelu 

 Työn kokonaisuuden hallinta 

 Laatutavoitteiden mukainen toiminta 

 Tehokas ja tuloksellinen toiminta 

 Oman työn arviointi ja kehittäminen 

 Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi 

 Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi 

 Ammattialan yritystoiminnan arviointi 

 Työvälineiden ja -menetelmien käyttö 

 Kuukauden kirjanpidon hoitaminen 

 Laskentakaudelle kuuluvien tulojen ja menojen kohdistaminen 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 

Opintojaksot: 

Kirjanpito, tilinpäätöksen laatiminen ja tulkinta 15 osp 
Yritystoiminta ja kansantalous 6 osp 
Kirjanpidon tehtävät työpaikalla 9 osp 
 

OPINTOJAKSOT  

Kirjanpito, tilinpäätöksen laatiminen ja tulkinta 
 15 osp 

Yritystoiminta ja kansantalous 6 osp 

 
Jakson keskeiset sisällöt: 

 menojen, tulojen ja rahoitustapahtuminen kirjaa-
minen 

 myynti- ja ostoreskontra 

 varastokirjanpito 

 oikaisuerät 

 täsmäytykset 

 kuukausitilitykset 

 kirjanpidon raportit 

 menojen ja tulojen jaksottaminen 

 kirjanpidon raportit ja niiden tulkinta 
 
Oppimisympäristöt: 

 oppilaitos 

 verkkoympäristö 

 työssäoppimispaikka 

 
Jakson keskeiset sisällöt: 

 ammattialan yritystoiminnan arviointi 

 yrittäjänä toimimisen mahdollisuudet 

 kansantalouden keskeiset käsitteet ja riippuvuu-
det 

 
Oppimisympäristöt: 

 oppilaitos 

 verkkoympäristö 

 työssäoppimispaikka 

 
Toteuttamistavat: 

 lähiopetus 

 verkko-opetus 

 työssäoppiminen 
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Toteuttamistavat: 

 lähiopetus 

 verkko-opetus 

 opinnäyte 

 työssäoppiminen 
 

Kirjanpidon tehtävät työpaikalla 9 osp  

 
Jakson keskeiset sisällöt: 

 laadukas, tehokas ja tuloksellinen toiminta työ-
yhteisössä 

 oma-aloitteinen tiedonhaku 

 yhteistyökykyisyys työyhteisössä 

 ammattietiikan ja vaitiolovelvollisuuden noudat-
taminen 

 
Oppimisympäristöt: 

 työssäoppimispaikka 
 
Toteuttamistavat: 

 työssäoppiminen 
 

 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Talouspalvelut 20 ov soveltuvin osin. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan välikokein, suullisin ja kirjallisin harjoituksin. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

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

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä kuukausittaista kirjanpitoa toimistoympäristössä. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Ammattialan yritystoiminnan arvioinnin osalta kokeet ja tehtävät ammattiopistossa. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 

Liiketalouden perustutkinnon talous- ja toimistopalvelujen osaamisalan Kirjanpito 30 osp tutkinnon osan ammattiosaa-

misen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä kuukausittaista kirjanpitoa toimistoympäristössä. 

 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Yrityksen kuukausittaisen kirjanpidon hoitaminen. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan työpaikalla tai oppilaitoksessa. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

 (  ) Työelämän edustajat 
 (x) em yhdessä 

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

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Oman työn suunnittelu 

valmistelee työtehtäviä ohja-
tusti  organisaation ohjeiden 
mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä  organisaation 
ohjeiden mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä oma-aloitteisesti 
ja vastuullisesti  organisaa-
tion ohjeiden mukaisesti 
 

tekee työtehtävät tärkeysjär-
jestyksessä 
 

 
Työn kokonaisuuden  
hallinta 

työskentelee ohjatusti asia-
kaspalvelun eri vaiheissa  
organisaation ohjeiden ja ta-
voitteiden mukaisesti  

työskentelee pääosin itse-
näisesti asiakaspalvelun eri 
vaiheissa organisaation oh-
jeiden ja tavoitteiden mukai-
sesti 

työskentelee itsenäisesti 
asiakaspalvelun eri vai-
heissa  organisaation ohjei-
den ja tavoitteiden mukai-
sesti 

kysyy neuvoa ollessaan 
epävarma 

kysyy neuvoa uusissa tilan-
teissa 

toimii valtuuksiensa mukai-
sesti 

tekee vastuullaan olevat 
työt, mutta tarvitsee ajoittain 
ohjausta 

tekee vastuullaan olevat työt toimii vastuullisesti ja ottaa 
työssään huomioon seuraa-
van työvaiheen ja työnteki-
jän  
 

 
Laatutavoitteiden mukai-
nen toiminta 

toimii ohjattuna  organisaa-
tion laatu- ja kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden mukai-
sesti 

toimii  organisaation laatu- 
ja kestävän kehityksen ta-
voitteiden mukaisesti 

toimii  organisaation laatu- 
ja kestävän kehityksen ta-
voitteiden mukaisesti 

 
Tehokas ja tuloksellinen 
toiminta 

toimii ohjattuna tehokkaasti, 
jolloin ottaa huomioon ajan 
ja muiden resurssien käytön 
 

toimii tehokkaasti, jolloin ot-
taa huomioon ajan ja mui-
den resurssien käyttöön 

toimii tehokkaasti ja tulok-
sellisesti 

edistää ohjattuna työssään 
asiakassuhteita 

edistää työssään pysyviä 
asiakassuhteita 

edistää työssään toiminnan 
jatkuvuutta ja pysyviä asia-
kassuhteita 

 
Oman työn arviointi ja ke-
hittäminen 

arvioi ohjattuna työskentely-
ään ja työnsä tuloksia  

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä muut-
taa työskentelytapojaan 
saamansa palautteen mu-
kaisesti 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä kehit-
tää työskentelytapojaan 

 
Yrittäjänä toimimisen mah-
dollisuuksien arviointi 

arvioi ohjattuna oman toi-
minnan ja työn tekemisen 
vahvuuksia ja mahdollisuuk-
sia toimia yrittäjänä ammat-
tialallaan 

arvioi oman toiminnan ja 
työn tekemisen vahvuuksia 
ja mahdollisuuksia toimia 
yrittäjänä ammattialallaan 

arvioi oman toiminnan ja 
työn tekemisen vahvuuksia 
ja mahdollisuuksia toimia 
yrittäjänä ammattialallaan 
 

asettaa yrittäjyysosaamisel-
leen kehittymistavoitteita 

Osaamisen tuotteistamis-
mahdollisuuksien arviointi 

 selvittää osaamisensa tuot-
teistamismahdollisuuksia 

arvioi osaamisensa tuotteis-
tamismahdollisuuksia 

 
Ammattialan yritystoimin-
nan arviointi 

selvittää opastettuna  orga-
nisaation tuotteiden vah-
vuuksia ja kehittymismah-
dollisuuksia. 

selvittää organisaation tuot-
teiden vahvuuksia ja kehittä-
mismahdollisuuksia. 

selvittää organisaation tuot-
teiden vahvuuksia ja kehittä-
mismahdollisuuksia 

arvioi alansa liiketoimintaa 
ja sen kehittymistä yhteis-
työssä asiantuntijaverkosto-
jen kanssa. 
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2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja  

 
Työvälineiden ja  
-menetelmien käyttö 

käyttää ohjattuna toimiston 
ja taloushallinnon työväli-
neitä ja sovellusohjelmia 

käyttää tavallisissa tilan-
teissa toimiston ja taloushal-
linnon työvälineitä ja sovel-
lusohjelmia 

käyttää vaihtelevissa tai uu-
sissa tilanteissa toimiston ja 
taloushallinnon työvälineitä 
ja sovellusohjelmia 

tulostaa vain tarvittavat tu-
losteet 

tulostaa vain tarvittavat tu-
losteet ja noudattaa työs-
sään paperin, mustekaset-
tien ja muun materiaalin te-
hokkaan ja kestävän kehi-
tyksen mukaisen säästeli-
ään käytön periaatteita 

tulostaa vain tarvittavat tu-
losteet ja ennakoi työssään 
paperin, mustekasettien ja 
muun materiaalin tehokkaan 
ja kestävän kehityksen mu-
kaisen säästeliään käytön 

käyttää tavallisissa tilan-
teissa tietokoneita ja toimis-
ton laitteita huolellisesti or-
ganisaation ohjeiden mukai-
sesti. 

käyttää tietokoneita ja toi-
miston laitteita huolellisesti 
organisaation ohjeiden mu-
kaisesti. 

käyttää tietokoneita ja toi-
miston laitteita huolellisesti 
valmistajan ja organisaation 
ohjeiden mukaisesti. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Kuukauden kirjanpidon 
hoitaminen 

järjestää ohjattuna tositteet 
kirjaamista varten 

järjestää toimiston tavan-
omaisissa tilanteissa tosit-
teet kirjaamista varten orga-
nisaation ohjeiden mukai-
sesti 

järjestää vaihtelevissa tai 
uusissa tilanteissa oma-
aloitteisesti tositteet kirjaa-
mista varten organisaation 
ohjeiden mukaisesti 

kirjaa ohjattuna tavanomai-
set tulot, menot ja rahoitus-
tapahtumat 

kirjaa tavanomaiset tulot, 
menot ja rahoitustapahtu-
mat sekä niiden oikaisuerät 

kirjaa itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti tulot, menot ja 
rahoitustapahtumat sekä nii-
den oikaisuerät 

avustaa kuukauden lopussa 
rahatilien ja velka- ja saa-
mistilien saldojen täsmäy-
tyksissä 

täsmäyttää itsenäisesti kuu-
kauden lopussa rahatilien ja 
velka- ja saamistilien saldot 

tarkistaa ohjattuna kausive-
roilmoituksen oikeellisuuden 

laatii kausiveroilmoituksen 
tai tarkistaa kausiveroilmoi-
tuksen oikeellisuuden 

laatii itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti kausi-veroilmoi-
tuksen tai tarkistaa kausive-
roilmoituksen 

tulostaa kirjanpidon raportit 
organisaation ohjeiden mu-
kaisesti 

tulostaa itsenäisesti kirjanpi-
don raportit organisaation 
ohjeiden mukaisesti 

 
Laskentakaudelle kuulu-
vien tulojen ja menojen 
kohdistaminen 

kirjaa ohjatusti varaston 
muutoksen 

laskee ja kirjaa varaston 
muutoksen organisaation 
arvostamis- ja jaksotusperi-
aatteiden mukaisesti 

laskee ja kirjaa itsenäisesti 
varaston muutoksen organi-
saation arvostamis- ja jak-
sotusperiaatteiden mukai-
sesti 

kirjaa ohjattuna pysyvien 
vastaavien rakennusten ja 
kaluston arvonalentumiset. 

laskee ja kirjaa pysyvien 
vastaavien rakennusten ja 
kaluston arvonalentumiset 
organisaation arvostamis- ja 
jaksotusperiaatteiden mu-
kaisesti. 

laskee ja kirjaa itsenäisesti 
pysyvien vastaavien raken-
nusten ja kaluston arvon-
alentumiset organisaation 
arvostamis- ja jaksotusperi-
aatteiden mukaisesti. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

muuttuvissa tilanteissa ja 
valintatilanteissa tarvitsee 
ohjausta ja tukea 

toimii muuttuvissa ja valinta-
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti 

toimii erilaisissa tilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti ja 
löytää toiminnalleen vaihto-
ehtoisia toimintatapoja 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee tietoa eri lähteistä hakee itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti tietoa eri läh-
teistä 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii tutussa työyhteisössä 
ja -ryhmässä 

toimii työyhteisössä ja -ryh-
mässä erilaisten ihmisten 
kanssa 

toimii yhteistyökykyisenä 
työyhteisön ja -ryhmän jäse-
nenä  
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Ammattietiikka 

noudattaa ohjattuna annet-
tuja eettisiä ohjeita 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

toimii työssään yrityksen tai 
organisaation arvojen mu-
kaisesti ja noudattaa am-
mattiinsa kuuluvaa etiikkaa 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.3.3 TOIMISTOPALVELUT  30 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija palvelee toimiston ulkoista ja sisäistä asiakasta, jolloin hän 

 

 hoitaa asiakirjatuotantoa (tekee, säilyttää, hävittää) 

 viestii sähköisesti ja kirjallisesti 

 hoitaa puhelinpalvelua 

 järjestää kokouksia ja asiakastilaisuuksia 

 tekee matkajärjestelyjä 

 laatii, ylläpitää ja muokkaa rekistereitä, tilastoja ja raportteja 

 opastaa toimistotyövälineiden ja tietoteknisten ohjelmien käytössä 

 vastaa toimiston teknisten laitteiden toimivuudesta. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Oman työn suunnittelu 

 Työn kokonaisuuden hallinta 

 Laatutavoitteiden mukainen toiminta 

 Tehokas ja tuloksellinen toiminta 

 Oman työn arviointi ja kehittäminen 

 Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi 

 Osaamisen tuotteistamismahdollisuuksien arviointi 

 Ammattialan yritystoiminnan arviointi 

 Työvälineiden ja -menetelmien käyttö 

 Asiakirjatuotannon hoitaminen 

 Sähköinen ja kirjallinen viestintä 

 Puhelinpalvelu 

 Kokouksen tai asiakastilaisuuden järjestäminen 

 Matkajärjestelyjen tekeminen 

 Rekisterien, tilastojen ja raporttien laadinta, ylläpito ja muokkaaminen 

 Toimistotyövälineiden ja tietoteknisten ohjelmien käytön opastus 

 Toimistoteknisten laitteiden toimivuudesta huolehtiminen 

 Kielitaidon hallinta suomenkielisillä, Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

Toimistopalvelujen hoitaminen 12 osp 
Toimistopalvelujen kieli- ja viestintäosaaminen 9 osp 
Toimistopalvelut työpaikalla 9 osp 

OPINTOJAKSOT 

Toimistopalvelujen hoitaminen 12 osp Toimistopalvelujen kieli- ja viestintäosaaminen 9 osp 

 
Jakson keskeiset sisällöt: 

 toimistopalvelutehtävien hoitaminen mm. asia-
kaspalvelu toimistossa, kokousjärjestelyt, mat-
kajärjestelyjen hoitaminen, asiakirjojen tuottami-
nen ja hallinta 

 työvälineohjelmien hyödyntäminen toimistopal-
veluissa 

 rekistereiden ja tilastojen laadinta ja ylläpitämi-
nen 

 
Jakson keskeiset sisällöt: 

 toimistopalvelutehtävien hoitaminen äidinkielellä, 
ruotsin ja englannin kielellä 

 asiakirjojen tuottaminen, muokkaaminen, säilyttämi-
nen ja siirtäminen tekstinkäsittelyohjelman ominai-
suuksia hyödyntäen 

 
Oppimisympäristöt: 

 oppilaitos 
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Oppimisympäristöt: 

 oppilaitos 

 verkko-oppimisympäristö 

 työssäoppimispaikka 
 
Toteuttamistavat: 

 lähiopetus 

 verkko-opetus 

 työssäoppiminen 
 

 verkko-oppimisympäristö 

 työssäoppimispaikka 
 
Toteuttamistavat: 

 lähiopetus 

 verkko-opetus 

 työssäoppiminen 
 

Toimistopalvelut työpaikalla 9 osp  

 
Jakson keskeiset sisällöt: 

 työskentely työpaikalla erilaisissa toimistopalve-
lutehtävissä esim. asiakaspalvelu, asiakirjojen 
tuottaminen ja hallinta, puhelinpalvelun hoitami-
nen, sähköisen viestinnän hoitaminen 

 hyödyntää työssään työpaikan sovellusohjelmia 
ja järjestelmiä 

 tehokas, tuloksellinen ja vastuullinen toiminta 
 
Oppimisympäristöt: 

 työssäoppimispaikka 
 
Toteuttamistavat: 

 työssäoppiminen 
 

 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Toimistopalvelut opiskellaan Asiakaspalvelu- ja Talouspalvelut -tutkinnon osien jälkeen. Tutkinnon osan opiskelun voi 
aloittaa, vaikka mainittujen osien opinnot eivät olisikaan valmiit. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

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

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa hoitamalla yksityisessä yrityksessä tai julkisen alan työpaikalla toimistopalvelutehtä-
viä. Ammattiosaamisen näyttö annetaan työssäoppimisjakson viimeisten viikkojen aikana ja sitä täydennetään tarvitta-
essa oppilaitoksessa. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin sekä talous- toimistopalvelujen osaamisalat Toimistopalvelut 30 
osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa hoitamalla yksityisessä yrityksessä tai julkisen alan työpaikalla toimistopalvelutehtä-
viä. Ammattiosaamisen näyttö annetaan työssäoppimisjakson viimeisten viikkojen aikana ja sitä täydennetään tarvitta-
essa oppilaitoksessa. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Toimistopalvelutehtävien hoitaminen. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan ensisijaisesti työpaikalla, jossa on mahdollista tehdä tutkinnon osaan kuuluvia toi-
mistopalvelutehtäviä riittävässä laajuudessa. Tarvittaessa näyttöä täydennetään oppilaitoksessa. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

 (  ) Työelämän edustaja(t) 

 (x) em yhdessä 

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

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Oman työn suunnittelu 

valmistelee työtehtäviä ohja-
tusti  organisaation ohjeiden 
mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä  organisaation 
ohjeiden mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä oma-aloitteisesti 
ja vastuullisesti  organisaa-
tion ohjeiden mukaisesti 

tekee työtehtävät tärkeysjär-
jestyksessä 

 
Työn kokonaisuuden  
hallinta 

työskentelee ohjatusti asia-
kaspalvelun eri vaiheissa  
organisaation ohjeiden ja ta-
voitteiden mukaisesti  

työskentelee pääosin itse-
näisesti asiakaspalvelun eri 
vaiheissa organisaation oh-
jeiden ja tavoitteiden mukai-
sesti 

työskentelee itsenäisesti 
asiakaspalvelun eri vai-
heissa organisaation ohjei-
den ja tavoitteiden mukai-
sesti   

kysyy neuvoa ollessaan 
epävarma 

kysyy neuvoa uusissa tilan-
teissa 

varmistaa toimivansa val-
tuuksiensa mukaisesti 

tekee vastuullaan olevat 
työt, mutta tarvitsee ajoittain 
ohjausta 

tekee vastuullaan olevat työt toimii vastuullisesti ja ottaa 
työssään huomioon seuraa-
van työvaiheen ja työnteki-
jän  

 
Laatutavoitteiden mukai-
nen toiminta 

toimii ohjattuna  organisaa-
tion laatu- ja kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden mukai-
sesti 

toimii organisaation laatu- ja 
kestävän kehityksen tavoit-
teiden mukaisesti 

toimii organisaation laatu- ja 
kestävän kehityksen tavoit-
teiden mukaisesti 

 
Tehokas ja tuloksellinen 
toiminta 

toimii ohjattuna tehokkaasti, 
jolloin ottaa huomioon ajan 
ja muiden resurssien käytön 

toimii tehokkaasti, jolloin ot-
taa huomioon ajan ja mui-
den resurssien käyttöön 

toimii tehokkaasti ja tulok-
sellisesti 

edistää ohjattuna työssään 
asiakassuhteita 

edistää työssään pysyviä 
asiakassuhteita 

edistää työssään toiminnan 
jatkuvuutta ja pysyviä asia-
kassuhteita 

 
Oman työn arviointi ja ke-
hittäminen 

arvioi ohjattuna työskentely-
ään ja työnsä tuloksia  

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä muut-
taa työskentelytapojaan 
saamansa palautteen mu-
kaisesti 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä kehit-
tää työskentelytapojaan 

 
Yrittäjänä toimimisen mah-
dollisuuksien arviointi 

arvioi ohjattuna oman toi-
minnan ja työn tekemisen 
vahvuuksia ja mahdollisuuk-
sia toimia yrittäjänä ammat-
tialallaan 

arvioi oman toiminnan ja 
työn tekemisen vahvuuksia 
ja mahdollisuuksia toimia 
yrittäjänä ammattialallaan 

arvioi oman toiminnan ja 
työn tekemisen vahvuuksia 
ja mahdollisuuksia toimia 
yrittäjänä ammattialallaan 

asettaa yrittäjyysosaamisel-
leen kehittymistavoitteita 

Osaamisen tuotteistamis-
mahdollisuuksien arviointi 

 selvittää osaamisensa tuot-
teistamismahdollisuuksia 

arvioi osaamisensa tuotteis-
tamismahdollisuuksia 

 
Ammattialan yritystoimin-
nan arviointi 

selvittää opastettuna organi-
saation tuotteiden vahvuuk-
sia ja kehittymismahdolli-
suuksia. 

selvittää  organisaation tuot-
teiden vahvuuksia ja kehittä-
mismahdollisuuksia. 

selvittää organisaation tuot-
teiden vahvuuksia ja kehittä-
mismahdollisuuksia 

arvioi alansa liiketoimintaa 
ja sen kehittymistä yhteis-
työssä asiantuntijaverkosto-
jen kanssa. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Työvälineiden ja  
-menetelmien käyttö 

käyttää ohjattuna toimiston 
työvälineitä, viestintäväli-
neitä ja sovellusohjelmia 

käyttää tavallisissa tilan-
teissa toimiston työvälineitä, 

käyttää vaihtelevissa tai uu-
sissa tilanteissa toimiston 
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viestintävälineitä ja sovellus-
ohjelmia 

työvälineitä, viestintäväli-
neitä ja sovellusohjelmia 

asioi sähköisesti verkkoym-
päristössä 

asioi sähköisesti verkkoym-
päristössä 

asioi sähköisesti verkkoym-
päristössä 

käyttää ohjattuna työssään 
asiakirjahallinnan järjestel-
miä 

käyttää työssään asiakirja-
hallinnan järjestelmiä 

käyttää itsenäisesti työs-
sään asiakirjahallinnan jär-
jestelmiä 

tulostaa vain tarvittavat tu-
losteet 

tulostaa vain tarvittavat tu-
losteet ja noudattaa työs-
sään paperin, mustekaset-
tien ja muun materiaalin te-
hokkaan ja kestävän kehi-
tyksen mukaisen säästeli-
ään käytön periaatteita 

tulostaa vain tarvittavat tu-
losteet ja ennakoi työssään 
paperin, mustekasettien ja 
muun materiaalin tehokkaan 
ja kestävän kehityksen mu-
kaisen säästeliään käytön 

käyttää tavallisissa tilan-
teissa tietokoneita ja toimis-
ton laitteita huolellisesti or-
ganisaation ohjeiden mukai-
sesti. 

käyttää tietokoneita ja toi-
miston laitteita huolellisesti 
organisaation ohjeiden mu-
kaisesti. 

käyttää tietokoneita ja toi-
miston laitteita huolellisesti 
valmistajan ja organisaation 
ohjeiden mukaisesti. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja  

 
Asiakirjatuotannon hoita-
minen 

tekee ohjattuna standardin 
mukaisia asiakirjoja organi-
saation ohjelmilla 

tekee toimiston tavallisissa 
tilanteissa standardin mu-
kaisia asiakirjoja organisaa-
tion ohjelmilla 

tekee vaihtelevissa tai uu-
sissa tilanteissa standardin 
mukaisia asiakirjoja organi-
saation ohjelmilla 

järjestää ohjattuna arkistoi-
tavan materiaalin 

järjestää toimiston tavalli-
sissa tilanteissa arkistoita-
van materiaalin 

järjestää vaihtelevissa tai 
uusissa tilanteissa oma-
aloitteisesti arkistoitavan 
materiaalin  

arkistoi ohjattuna asiakirjoja 
ja tositteita säilytysaikoja 
noudattaen ja hakee ohjat-
tuna asiakirjoja arkistosta 

arkistoi toimiston tavallisissa 
tilanteissa asiakirjoja ja to-
sitteita säilytysaikoja nou-
dattaen ja hakee asiakirjoja 
arkistosta organisaation oh-
jeiden mukaisesti 

arkistoi oma-aloitteisesti 
asiakirjoja ja tositteita säily-
tysaikoja noudattaen ja ha-
kee oma-aloitteisesti asiakir-
joja arkistosta organisaation 
ohjeiden mukaisesti 

merkitsee ohjattuna arkis-
toidun materiaalin 

merkitsee arkistoidun mate-
riaalin organisaation ohjei-
den mukaisesti 

merkitsee arkistoidun mate-
riaalin täsmällisesti ja loogi-
sesti organisaation ohjeiden 
mukaisesti 

ottaa tarvittavat varmuusko-
piot 

avustaa arkistoitujen asiakir-
jojen tai tositteiden hävittä-
misessä kestävän kehityk-
sen periaatteet huomioon 
ottaen 

hävittää erikseen määritel-
tyjä, arkistoituja asiakirjoja 
tai tositteita organisaation 
ohjeistuksen mukaisesti 
kestävän kehityksen peri-
aatteet huomioon ottaen 

hävittää arkistoituja asiakir-
joja tai tositteita organisaa-
tion ohjeistuksen mukaisesti 
kestävän kehityksen peri-
aatteet huomioon ottaen 

hoitaa opastettuna säh-
köistä arkistoa 

hoitaa sähköistä arkistoa hoitaa sähköistä arkistoa ja 

opastaa sen käytössä 

 
Sähköinen ja kirjallinen 
viestintä 

hoitaa ohjattuna postin ja 
sähköpostien käsittelyn 

hoitaa toimiston tavallisissa 
tilanteissa postin ja sähkö-
postien käsittelyn organi-
saation ohjeiden mukaisesti  

hoitaa vaihtelevissa ja uu-
sissa tilanteissa oma-aloit-
teisesti postin ja sähköpos-
tien käsittelyn organisaation 
ohjeiden mukaisesti  

 
Puhelinpalvelu 

hoitaa ohjattuna puhelinpal-
velua ja ottaa huomioon ys-
tävällisyyden, tilanteeseen 
ja välineeseen soveltuvan 
puhekielen sekä organisaa-
tion palveluperiaatteet ja 
viestintäjärjestelmät 

hoitaa toimiston tavallisissa 
tilanteissa puhelinpalvelua 
ja ottaa huomioon ystävälli-
syyden, tilanteeseen ja väli-
neeseen soveltuvan puhe-
kielen sekä organisaation 
palveluperiaatteet ja viestin-
täjärjestelmät 

hoitaa vaihtelevissa tai uu-
sissa tilanteissa puhelinpal-
velua ja ottaa huomioon ys-
tävällisyyden, tilanteeseen 
ja välineeseen soveltuvan 
puhekielen sekä organisaa-
tion palveluperiaatteet ja 
viestintäjärjestelmät 

 
Kokouksen tai asiakastilai-
suuden järjestäminen 

avustaa organisaation ko-
kouksen, palaverin tai neu-

hoitaa organisaation ko-
kouksen, palaverin tai neu-

hoitaa itsenäisesti organi-
saation kokouksen, palave-
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vottelun järjestelyissä: esi-
merkiksi kopioinnin, kutsu-
jen lähettämisen 

vottelun: esimerkiksi kopi-
oinnin, kutsujen lähettämi-
sen, tilan, tarjoilun, materi-
aalit, välineet 

rin tai neuvottelun: esimer-
kiksi kopioinnin, kutsujen 
laadinnan ja lähettämisen, 
muistion, pöytäkirjan, tilan, 
tarjoilun, materiaalit, väli-
neet 

 
Matkajärjestelyjen tekemi-
nen 

avustaa matkajärjestelyissä hoitaa toimiston tavanomai-
sia matkaan liittyviä järjeste-
lyjä: matkat, majoitus, mat-
kaan sisältyvät asiakirjat 

hoitaa itsenäisesti matkaan 
liittyviä järjestelyjä: matkat, 
majoitus, matkaan sisältyvät 
asiakirjat 

 
Rekisterien, tilastojen ja 
raporttien laadinta, ylläpito 
ja muokkaaminen 

hoitaa ohjattuna asiakasre-
kistereitä, tilastoja tai raport-
teja  

hoitaa toimiston tavallisissa 
tilanteissa asiakasrekiste-
reitä, tilastoja tai raportteja 
organisaation ohjeiden mu-
kaisesti 

hoitaa vaihtelevissa tai uu-
sissa tilanteissa asiakasre-
kistereitä, tilastoja tai raport-
teja organisaation ohjeiden 
mukaisesti 

 
Toimistotyövälineiden ja 
tietoteknisten ohjelmien 
käytön opastus 

opastaa tutuissa tilanteissa 
toimistotyövälineiden käy-
tössä 

opastaa tavallisissa tilan-
teissa toimistotyövälineiden 
käytössä 

opastaa itsenäisesti toimis-
totyövälineiden käytössä  

opastaa tutuissa tilanteissa 
tavanomaisia ohjelmien käy-
tössä (työvälineohjelmia A-
ajokorttitasoisesti, taloushal-
linnon ohjelmia, kulunval-
vonta- ja kalenteriohjelmia, 
ajan- ja tilojenvarausjärjes-
telmiä) 

opastaa tavallisissa tilan-
teissa niiden käytössä (työ-
välineohjelmia A-ajokorttita-
soisesti, taloushallinnon oh-
jelmia, kulunvalvonta- ja ka-
lenteriohjelmia, ajan- ja tilo-
jenvarausjärjestelmiä) 

opastaa itsenäisesti ohjel-
mien käytössä (työvälineoh-
jelmia A-ajokorttitasoisesti, 
taloushallinnon ohjelmia, ku-
lunvalvonta- ja kalenterioh-
jelmia, ajan- ja tilojenva-
rausjärjestelmiä)  

 
Toimistoteknisten laittei-
den toimivuudesta huoleh-
timinen 

vastaa ohjattuna tavan-
omaisten toimistoteknisten 
laitteiden toimivuudesta 

vastaa toimistoteknisten lait-
teiden toimivuudesta 

vastaa itsenäisesti toimisto-
teknisten laitteiden toimivuu-
desta hoitaen poikkeustilan-
teet valtuuksiensa mukai-
sesti 

Kielitaidon hallinta suomen-

kielisillä 

Kielitaidon hyödyntäminen 
asiakaspalvelussa 

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

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

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

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

muuttuvissa tilanteissa ja 
valintatilanteissa tarvitsee 
ohjausta ja tukea 

toimii muuttuvissa ja valinta-
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti 

toimii erilaisissa tilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti ja 
löytää toiminnalleen vaihto-
ehtoisia toimintatapoja 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee tietoa eri lähteistä hakee itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti tietoa eri läh-
teistä 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii tutussa työyhteisössä 
ja -ryhmässä 

toimii työyhteisössä ja -ryh-
mässä erilaisten ihmisten 
kanssa 

toimii yhteistyökykyisenä 
työyhteisön ja -ryhmän jäse-
nenä  

 
Ammattietiikka 

noudattaa ohjattuna annet-
tuja eettisiä ohjeita 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

toimii työssään yrityksen tai 
organisaation arvojen mu-
kaisesti ja noudattaa am-
mattiinsa kuuluvaa etiikkaa 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
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työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
Opintojen alussa yhteysopettaja tai ryhmänohjaaja perehdyttää opiskelijan oppilaitoksen tiloihin ja käytänteisiin. 
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2.5.4 TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset 

 hinnoittelee tuotteen 

 osallistuu budjetointiprosessiin 

 vertaa toteutumaa budjettiin. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 Oman työn suunnittelu 

 Työn kokonaisuuden hallinta 

 Laatutavoitteiden mukainen toiminta 

 Tehokas ja tuloksellinen toiminta 

 Oman työn arviointi ja kehittäminen 

 Työmenetelmien ja -välineiden hallinta 

 Kustannusten laskeminen 

 Tuotteenhinnoittelu 

 Budjetointiprosessiin osallistuminen 

 Toteutuman vertailu budjettiin 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

Hinnoittelu, kustannukset ja kannattavuus 10 osp 
Kannattavuuden tekijät työpaikalla 5 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Hinnoittelu, kustannukset ja kannattavuus 10 osp Kannattavuuden tekijät työpaikalla 5 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

 hinnoittelumenetelmät 

 tuotteen kustannusten laskenta 

 budjetointiprosessi 
Oppimisympäristöt: 

 oppilaitos 

 verkkoympäristö 

 työssäoppimispaikka 
Toteuttamistavat: 

 lähiopetus 

 verkko-opetus 

 työssäoppiminen 

 
Keskeiset sisällöt: 

 tarkoituksenmukainen toimintatapa 

 oma-aloitteinen tiedonhaku 

 yhteistyökykyisyys 

 työyhteisön arvojen ja ammattietiikan noudatta-
minen 
 

Oppimisympäristöt: 

 Työssäoppimispaikka 
Toteuttamistavat: 

 Työssäoppiminen 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Tutkinnon osa opiskellaan Asiakaspalvelu- ja Talouspalvelut- tutkinnon osien jälkeen. 
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OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

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

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa hoitamalla yksityisessä yrityksessä tai julkisen alan työpaikalla operatiivisen las-
kentatoimen tehtäviä.  Ammattiosaamisen näyttö annetaan työssäoppimisjakson lopussa ja sitä täydennetään tarvitta-
essa oppilaitoksessa. Mikäli työssäoppimispaikassa ei ole mahdollista tehdä operatiivisen laskentatoimen tehtäviä 
riittävässä laajuudessa, annetaan näyttö oppilaitoksessa. 
 
Muu osaamisen arviointi: 

Muuta osaamisen arviointia on Hinnoittelu, kustannukset ja kannattavuus opintojaksossa tuotteen kustannusten laske-
minen ja tuotteen hinnoittelu. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Liiketalouden perustutkinto, Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen 

näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa hoitamalla yksityisessä yrityksessä tai julkisen alan työpaikalla operatiivisen las-
kentatoimen tehtäviä.  Ammattiosaamisen näyttö annetaan työssäoppimisjakson lopussa ja sitä täydennetään tarvitta-
essa oppilaitoksessa. Mikäli työssäoppimispaikassa ei ole mahdollista tehdä operatiivisen laskentatoimen tehtäviä 
riittävässä laajuudessa, annetaan näyttö oppilaitoksessa. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Operatiivisen laskentatoimen tehtävissä toimiminen. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan työpaikalla, jossa on mahdollista tehdä tutkinnon osaan kuuluvia operatiivisen 
laskentatoimen tehtäviä. Tarvittaessa näyttöä täydennetään tai se annetaan kokonaan oppilaitoksessa. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

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

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

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta 

 
Tyydyttävä T 1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Oman työn suunnittelu 

valmistelee työtehtäviä ohja-
tusti yrityksen tai organisaa-
tion ohjeiden mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä yrityksen tai or-
ganisaation ohjeiden mukai-
sesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä oma-aloitteisesti 
ja vastuullisesti yrityksen tai 
organisaation ohjeiden mu-
kaisesti 

tekee työtehtävät tärkeysjär-
jestyksessä 

 
Työn kokonaisuuden hal-
linta 

työskentelee ohjatusti asia-
kaspalvelun eri vaiheissa or-
ganisaation ohjeiden ja ta-
voitteiden mukaisesti  

työskentelee pääosin itse-
näisesti asiakaspalvelun eri 
vaiheissa organisaation oh-
jeiden ja tavoitteiden mukai-
sesti 

työskentelee itsenäisesti 
asiakaspalvelun eri vai-
heissa organisaation ohjei-
den ja tavoitteiden mukai-
sesti 

kysyy neuvoa ollessaan 
epävarma 

kysyy neuvoa uusissa tilan-
teissa 

toimii valtuuksiensa mukai-
sesti 

tekee vastuullaan olevat 
työt, mutta tarvitsee ajoittain 
ohjausta 

tekee vastuullaan olevat työt toimii vastuullisesti ja ottaa 
työssään huomioon seuraa-
van työvaiheen ja työnteki-
jän  

 
Laatutavoitteiden mukai-
nen toiminta 

toimii ohjattuna yrityksen tai 
organisaation laatu- ja kes-
tävän kehityksen tavoittei-
den mukaisesti 

toimii yrityksen tai organi-
saation laatu- ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden mu-
kaisesti 

toimii yrityksen tai organi-
saation laatu- ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden mu-
kaisesti 

 
Tehokas ja tuloksellinen 
toiminta 

toimii ohjattuna tehokkaasti, 
jolloin ottaa huomioon ajan 
ja muiden resurssien käytön 

toimii tehokkaasti, jolloin ot-
taa huomioon ajan ja mui-
den resurssien käyttöön 

toimii tehokkaasti ja tulok-
sellisesti 

edistää ohjattuna työssään 
asiakassuhteita 

edistää työssään pysyviä 
asiakassuhteita 

edistää työssään toiminnan 
jatkuvuutta ja pysyviä asia-
kassuhteita 

 
Oman työn arviointi ja ke-
hittäminen 

arvioi ohjattuna työskentely-
ään ja työnsä tuloksia. 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä muut-
taa työskentelytapojaan 
saamansa palautteen mu-
kaisesti. 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä kehit-
tää työskentelytapojaan. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T 1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja  

 
Työmenetelmien ja  
-välineiden hallinta 

käyttää ohjattuna toimiston 
ja taloushallinnon sovellus-
ohjelmia 

käyttää tavallisissa tilan-
teissa toimiston ja taloushal-
linnon sovellusohjelmia 

käyttää vaihtelevissa tai uu-
sissa tilanteissa toimiston ja 
taloushallinnon sovellusoh-
jelmia 

käyttää tavallisissa tilan-
teissa tietokoneita ja toimis-
ton laitteita huolellisesti or-
ganisaation ohjeiden mukai-
sesti 

käyttää tietokoneita ja toi-
miston laitteita huolellisesti 
organisaation ohjeiden mu-
kaisesti 

käyttää tietokoneita ja toi-
miston laitteita huolellisesti 
valmistajan ja organisaation 
ohjeiden mukaisesti 

käyttää ohjattuna kustan-
nusten laskennassa, hin-
noittelussa tai  budjetoin-
nissa taulukkolaskenta-oh-
jelmaa tai organisaation so-
vellusohjelmaa. 

käyttää  kustannusten las-
kennassa, hinnoittelussa tai  
budjetoinnissa taulukkolas-
kenta-ohjelmaa tai organi-
saation sovellusohjelmaa. 
 

käyttää itsenäisesti kustan-
nusten laskennassa, hin-
noittelussa tai  budjetoin-
nissa taulukkolaskenta-oh-
jelmaa tai organisaation so-
vellusohjelmaa. 
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3. Työn perustana oleva 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T 1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja  

 
Kustannusten laskeminen 

laskee ohjattuna tuotteen ai-
heuttamat kustannukset 

laskee tavallisessa tilan-
teessa tuotteen aiheuttamat 
kustannukset 

laskee tuotteen aiheuttamat 
kustannukset 

 
Tuotteen hinnoittelu 

laskee ohjattuna tuotteen 
arvonlisäverollisen myynti-
hinnan euromääräisen ja 
prosentuaalisen katetavoit-
teen mukaisesti 

laskee tavallisessa tilan-
teessa tuotteen arvonlisäve-
rollisen myyntihinnan euro-
määräisen ja prosentuaali-
sen katetavoitteen mukai-
sesti 

laskee tuotteen arvonlisäve-
rollisen myyntihinnan euro-
määräisen ja prosentuaali-
sen katetavoitteen mukai-
sesti vaihtelevissa tilan-
teissa 

 
Budjetointiprosessiin osal-
listuminen 

osallistuu ohjattuna budje-
tointiprosessiin: osa- tai 
pääbudjettien laadintaan 

osallistuu budjetointiproses-
siin: osa- tai pääbudjettien 
laadintaan 

osallistuu aktiivisesti budje-
tointiprosessiin: osabudjet-
tien, pääbudjettien tai tase-
ennusteen laadintaan 

 
Toteutuman vertailu bud-
jettiin 

vertaa ohjattuna toteutumaa 
budjettiin ja laskee budjet-
tierot. 

vertaa toteutumaa budjettiin 
ja laskee euromääräiset ja 
prosentuaaliset budjettierot. 

vertaa toteutumaa budjettiin 
sekä laskee ja selvittää eu-
romääräisiä ja prosentuaali-
sia budjettieroja. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T 1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

muuttuvissa tilanteissa ja 
valintatilanteissa tarvitsee 
ohjausta ja tukea 

toimii muuttuvissa ja valinta-
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti 

toimii erilaisissa tilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti ja 
löytää toiminnalleen vaihto-
ehtoisia toimintatapoja 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee tietoa eri lähteistä hakee itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti tietoa eri läh-
teistä 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii tutussa työyhteisössä 
ja -ryhmässä 

toimii työyhteisössä ja -ryh-
mässä erilaisten ihmisten 
kanssa 

toimii yhteistyökykyisenä 
työyhteisön ja -ryhmän jäse-
nenä  

 
Ammattietiikka 

noudattaa ohjattuna annet-
tuja eettisiä ohjeita 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

toimii työssään yrityksen tai 
organisaation arvojen mu-
kaisesti ja noudattaa am-
mattiinsa kuuluvaa etiikkaa 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opintojen alussa yhteysopet-
taja tai ryhmänohjaaja perehdyttää opiskelijan oppilaitoksen tiloihin ja käytänteisiin. 
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2.5.23.1 TUOTEPERUSTEINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide- tai kampanjasuunnitelman laatimiseen 

 osallistuu markkinointikampanjan valmisteluun ja toteutukseen 

 tekee kampanjan  jälkitoimet 

 seuraa toimenpiteiden tai kampanjan tuloksellisuutta 

 suunnittelee ja valmistelee tuote-esittely-, myynti ja neuvontatilanteita 

 esittelee ja myy tuotteita sekä neuvoo asiakkaita tuotteiden hankinnassa ja käytössä. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPETUSMENETELMÄT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Oman työn suunnittelu 

 Työn kokonaisuuden hallinta 

 Laatutavoitteiden mukainen toiminta 

 Tehokas ja tuloksellinen toiminta 

 Oman työn arviointi ja kehittäminen 

 Työhyvinvoinnista huolehtiminen 

 Työmenetelmien ja välineiden käyttö 

 Tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide- tai kampanjasuunnitteluun osallistuminen 

 Suunnitelmaan kuuluvan projektin valmistelu ja toteutus 

 Projektin valmistelu ja jälkitoimien tekeminen  

 Toimenpiteiden tai kampanjan tuloksellisuuden seuranta 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

Markkinointikampanjan suunnittelu ja toteutus 10 osp 
Tuoteperusteinen markkinointiviestintä työpaikoilla 5 osp 
 

OPINTOJAKSOT  

Markkinointikampanjan suunnittelu ja toteutus 10 osp 
Tuoteperusteinen markkinointiviestintä työpaikalla  
5 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Markkinointiviestintä 

 Myynninedistäminen  

 Suhde- ja tiedotustoiminta 

 Suoramarkkinointi 

 Mainoskampanjan suunnittelu 

 Tuoteryhmiin ja tuotteisiin perehtyminen  

 Tuotteiden laatuun, turvallisuuteen, terveyteen ja 
ympäristövaikutuksiin liittyviä asioita 

 Markkinointisuunnitelma 

 Projektityö 
 
Oppimisympäristöt: 

 Oppilaitoksen kahvio  

 oppilaitos   

 työssäoppimispaikka  
 
Toteuttamistavat: 

 lähiopetus  

 
Keskeiset sisällöt: 

 Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualu-
een toimenpide- tai kampanjasuunnitelman laati-
miseen ja seuraa toimenpiteiden tai kampanjan tu-
loksellisuutta.  

 Opiskelija osallistuu projektin valmisteluun ja to-
teutukseen sekä tekee projektin jälkitoimet.  

 Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuote-esit-
tely-, myynti ja neuvottelutilanteita, esittelee ja myy 
tuotteita sekä neuvoo asiakkaita tuotteiden hankin-
nassa ja käytössä. 

 
Oppimisympäristöt: 

 Työssäoppimispaikka 
 
Toteuttamistavat: 

  Työssäoppiminen 
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 kampanjan esillepano ja toteutus  

 työssäoppiminen 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

Asiakaspalvelu- tutkinnon osa. 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 

Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 

Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 

Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan välikokein, suullisin ja kirjallisin harjoituksin. 

 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. 
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. 
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. 
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydenne-
tään muulla osaamisen arvioinnilla. 

 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla ja toteuttamalla tuotekampanjan myymälässä. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Liiketalouden perustutkinnon asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan sekä talous- ja toimistopalvelujen osaamisalan 
Tuoteperusteinen markkinointiviestintä 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointi-

suunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla ja toteuttamalla tuotekampanjan myymälässä. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Tuotekampanjan suunnittelu ja toteutus. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Näyttöympäristö voi olla esimerkiksi päivittäistavarakauppa tai erikoisliike, jossa markkinoidaan tuotteita tai tuotetaan ja 
markkinoidaan palveluita erilaisille asiakkaille ja jonka toiminta on asiakaskeskeistä. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

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

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Oman työn suunnittelu 

valmistelee työtehtäviä ohja-
tusti yrityksen ohjeiden mu-
kaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä yrityksen ohjei-
den mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä oma-aloitteisesti 
ja vastuullisesti yrityksen 
ohjeiden mukaisesti 

tekee työtehtävät tärkeysjär-
jestyksessä 

tekee työtehtävät tärkeysjär-
jestyksessä 

 
Työn kokonaisuuden  
hallinta 

työskentelee ohjatusti yrityk-
sen ohjeiden ja tavoitteiden 
mukaisesti  

työskentelee pääosin itse-
näisesti yrityksen ohjeiden 
ja tavoitteiden mukaisesti 

työskentelee itsenäisesti yri-
tyksen ohjeiden ja tavoittei-
den mukaisesti 

kysyy neuvoa ollessaan 
epävarma 

kysyy neuvoa uusissa tilan-
teissa 

toimii valtuuksiensa mukai-
sesti 

tekee vastuullaan olevat 
työt, mutta tarvitsee ajoittain 
ohjausta 

tekee vastuullaan olevat työt toimii vastuullisesti ja ottaa 
työssään huomioon seuraa-
van työvaiheen ja työnteki-
jän  

Tehokas ja tuloksellinen 
toiminta 

toimii ohjattuna tehokkaasti, 
jolloin ottaa huomioon ajan 
ja muiden resurssien käytön 

toimii tehokkaasti, jolloin ot-
taa huomioon ajan ja mui-
den resurssien käyttöön 

toimii tehokkaasti ja myyntiä 
edistävästi 

 
Oman työn arviointi ja ke-
hittäminen 

edistää ohjattuna työssään 
asiakassuhteita 

edistää työssään pysyviä 
asiakassuhteita 

edistää työssään toiminnan 
jatkuvuutta ja pysyviä asia-
kassuhteita 

arvioi ohjattuna työskentely-
ään ja työnsä tuloksia sekä 
muuttaa tarvittaessa työs-
kentelytapojaan saamansa 
palautteen mukaisesti 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä muut-
taa työskentelytapojaan 
saamansa palautteen mu-
kaisesti 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä kehit-
tää itsenäisesti työskentely-
tapojaan 

 
Työhyvinvointi 

toimii työssään toiminta- ja 
työkykyään edistävästi. 

toimii itsenäisesti terveellis-
ten elintapojen sekä toi-
minta- ja työkyvyn ylläpitä-
miseksi. 

itsenäisesti kehittää moni-
puolisia tapoja terveellisten 
elintapojen sekä toiminta- ja 
työkyvyn ylläpitämiseen ja 
edistämiseen. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja  

 
Työmenetelmien ja  
-välineiden käyttö 

käyttää ohjattuna projekti-
työskentelyn työkaluja  

käyttää projektityöskentelyn 
työkaluja yrityksen tai orga-
nisaation ohjeiden mukaan 

käyttää projektityöskentelyn 
työkaluja yrityksen tai orga-
nisaation ohjeiden mukaan  
suunnitelmalliseen toimin-
taan 

hankkii ohjattuna työhönsä 
liittyvää tietoa  

hankkii työhönsä liittyvää 
tietoa eri tiedonhankintaväli-
neitä ja -lähteitä käyttäen 

hankkii itsenäisesti työ-
hönsä liittyvää tietoa eri tie-
donhankintavälineitä ja -läh-
teitä käyttäen ja arvioi tie-
don luotettavuutta 

käyttää tieto- ja viestintätek-
nisiä välineitä yhteydenpi-
toon yhteistyökumppanien 
kanssa 

käyttää sujuvasti tietotekni-
siä apuvälineitä yhteydenpi-
toon yhteistyökumppanien 
kanssa 

käyttää monipuolisesti tieto-
teknisiä apuvälineitä yhtey-
denpitoon yhteistyökumppa-
nien kanssa 

käyttää työssään tarvittavia 
toimisto- ja sovellusohjelmia 

käyttää työssään sujuvasti 
tarvittavia toimisto- ja sovel-
lusohjelmia 

käyttää työssään sujuvasti 
ja monipuolisesti tarvittavia 
toimisto- ja sovellusohjelmia 
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 ylläpitää ohjattuna tietoja 
asiakasryhmistä 

ylläpitää ja käyttää tietoja 
asiakasryhmistä suunnitel-
lessaan asiakasryhmäkoh-
taisia toimenpiteitä  

ylläpitää ja käyttää moni-
puolisesti tietoja asiakasryh-
mistä suunnitellessaan asia-
kasryhmäkohtaisia toimen-
piteitä  

käyttää kalenteria työaika-
suunnittelun apuna  

hyödyntää ajankäyttönsä 
suunnittelussa yrityksen tai 
organisaation käytössä ole-
via ajanhallinnan välineitä 

hallitsee ajankäyttönsä 
suunnitelmallisesti hyödyn-
täen yrityksen tai organisaa-
tion käytössä olevia ajanhal-
linnan välineitä 

käyttää tuttuja tieto- ja vies-
tintäteknisiä välineitä yhtey-
denpitoon sisäisen tai ulkoi-
sen asiakkaan kanssa 

käyttää sujuvasti tietotekni-
siä apuvälineitä yhteydenpi-
toon sisäisen tai ulkoisen 
asiakkaan kanssa 

käyttää monipuolisesti tieto-
teknisiä apuvälineitä yhtey-
denpitoon sisäisen tai ulkoi-
sen asiakkaan kanssa 

käyttää työssään tarvittavia 
esiintymisen apuvälineitä 
ohjeiden mukaan. 

käyttää työssään tarvittavia 
esiintymisen apuvälineitä. 

käyttää työssään tarvittavia 
esiintymisen apuvälineitä. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja   

 
Tuote- tai asiakasvastuu-
alueen toimenpide- tai 
kampanjasuunnitelman 
laatimiseen osallistuminen 

osallistuu ohjattuna suunnit-
teluun 

osallistuu suunnitteluun ryh-
män jäsenenä 

osallistuu suunnitelman te-
kemiseen ja tuo esiin omia 
ideoitaan 

hankkii ohjattuna tietoa yri-
tyksensä tai organisaationsa 
markkinointisuunnitelmasta 
suunnittelutyön pohjaksi 

hankkii tietoa yrityksensä tai 
organisaationsa markkinoin-
tisuunnitelmasta suunnitte-
lutyön pohjaksi 

hankkii tietoa itsenäisesti 
yrityksensä tai organisaati-
onsa markkinointisuunnitel-
masta suunnittelutyön poh-
jaksi 

välittää sovitulla tavalla tie-
toja suunnitelmasta yhteis-
työkumppaneille  

 
Suunnitelmaan kuuluvan 
projektin valmistelu ja to-
teutus 

avustaa toimenpiteiden vaa-
timassa yhteydenpidossa 

toimii ryhmän jäsenenä toi-
menpiteiden mukaisten yh-
teistyökumppaneiden 
kanssa 

toimii toimenpiteiden mu-
kaisten yhteistyökumppanei-
den kanssa valtuuksiensa 
mukaisesti 

osallistuu ohjattuna projektin 
valmisteluun, kuten poimii 
asiakastietoja tai varaa il-
moitustiloja  

osallistuu projektin valmiste-
luun sovitulla tavalla 

tekee itsenäisesti projektin 
valmisteluun ja toteutukseen 
liittyviä tehtäviä sovitulla ta-
valla 

osallistuu yrityksen ohjeiden 
mukaiseen palvelutoimitta-
jien kilpailutukseen 

hoitaa tuttuihin toimenpitei-
siin liittyvää viestintää myös 
kirjallisesti käyttäen asiayh-
teyteen ja välineeseen sopi-
vaa kieltä 

hoitaa tavanomaisiin toi-
menpiteisiin liittyvää viestin-
tää myös kirjallisesti käyt-
täen tyylillisesti asiayhtey-
teen ja välineeseen sopivaa 
kieltä 

hoitaa toimenpiteisiin liitty-
vää viestintää myös kirjalli-
sesti käyttäen tyylillisesti 
asiayhteyteen ja välinee-
seen sopivaa kieltä 

osallistuu ryhmän jäsenenä 
kampanjasuunnitelman mu-
kaisen sisällön tuottamiseen  

 osallistuu vedosten oikolu-
kuun 

hoitaa vedosten oikolukua  

noudattaa ohjattuna markki-
nointiviestintään vaikuttavia 
säädöksiä ja sopimuksia 

noudattaa markkinointivies-
tintään vaikuttavia säädök-
siä ja sopimuksia 

noudattaa markkinointivies-
tintään vaikuttavia säädök-
siä ja sopimuksia 

Projektin valmistelu ja jäl-
kitoimien tekeminen 

tekee ohjattuna projektin ja 
yrityksen ohjeistuksen mu-
kaiset jälkitoimet 

tekee sovitut projektin ja yri-
tyksen ohjeistuksen mukai-
set jälkitoimet 

tekee projektin ja yrityksen 
ohjeistuksen mukaiset jälki-
toimet 

 
Toimenpiteiden tai kam-
panjan tuloksellisuuden 
seuranta 

osallistuu ohjattuna toimen-
piteiden tai kampanjan tu-
loksellisuuden seurantaan. 

osallistuu ryhmän jäsenenä 
toimenpiteiden tai kampan-
jan tuloksellisuuden seuran-
taan 

osallistuu ryhmän jäsenenä 
toimenpiteiden tai kampan-
jan tuloksellisuuden seuran-
taan 

osallistuu toimenpiteiden tai 
kampanjan raportointiin oh-
jeiden mukaan. 

laatii ohjeiden mukaisia ra-
portteja toimenpiteistä tai 
kampanjasta. 
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4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

muuttuvissa tilanteissa  
ja valintatilanteissa tarvitsee 
ohjausta ja tukea 

toimii muuttuvissa ja valinta-
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti 

toimii erilaisissa tilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti ja 
löytää toiminnalleen 
vaihtoehtoisia toimintatapoja 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee tietoa eri lähteistä hakee itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti tietoa eri läh-
teistä ja arvioi tiedon luotet-
tavuutta 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii tutussa työyhteisössä 
ja -ryhmässä 

toimii työyhteisössä ja  
-ryhmässä erilaisten ihmis-
ten kanssa 

toimii yhteistyökykyisenä 
työyhteisön ja -ryhmän jäse-
nenä  

 
Ammattietiikka 

noudattaa ohjattuna annet-
tuja eettisiä ohjeita 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

toimii työssään yrityksen tai 
organisaation arvojen mu-
kaisesti ja noudattaa am-
mattiinsa kuuluvaa etiikkaa 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.5.23.2 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI JA VERKKOPALVELUT 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 

 ylläpitää verkkokaupan palveluja 

 osallistuu verkkopalvelujen kehittämiseen ja suunnitteluun sekä seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPETUSMENETELMÄT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Oman työn suunnittelu 

 Työn kokonaisuuden hallinta 

 Laatutavoitteiden mukainen toiminta 

 Tehokas ja tuloksellinen toiminta 

 Oman työn arviointi ja kehittäminen 

 Työhyvinvointi 

 Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi 

 Ammattialan yritystoiminnan arviointi 

 Työmenetelmien ja -välineiden käyttö 

 Verkkokaupan ylläpito 

 Kilpailutilanteen ja alan trendien seuranta 
 
Opintojaksot: 

Verkkokauppa 5 osp 
Tietokannat ja www-suunnittelu 5 osp 
Sähköinen kaupankäynti ja verkkopalvelut työpaikalla 5 osp 
 

OPINTOJAKSOT  

Verkkokauppa 5 osp Tietokannat ja www-suunnittelu 5 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Verkkokauppa liiketoimintana  

- liiketoimintamallit 

- markkinointi 

- tuotteen toimitus ja maksaminen 

- tietoturva ja -suoja 

- oikeudelliset kysymykset 
 

 Verkkokauppaohjelmistot, verkkokaupan perusta-
minen 

- ulkoasu 

- käytettävyys 

- varastonhallinta 

- palvelin ja www-osoite 
 
Oppimisympäristöt: 

 Verkkoympäristö  

 oppilaitos  

 työssäoppimispaikka 
 

Toteuttamistavat: 

 Lähiopetus  

 verkko-opetus  

 työssäoppien 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Www-suunnittelu 

- erilaiset verkkopalvelut 

- staattiset ja dynaamiset sivustot 

- HTML ja CSS 

- ulkoasun suunnittelu 

- käytettävyyden suunnittelu 

- www-palvelin ja domain 

 Tietokannat 

- erilaiset tietokannat ja tietokantaohjelmistot 

- tietokannan suunnittelu 

- tietokannan rakentaminen; taulukot, kyselyt, lo-
makkeet ja raportit, yhteydet 

- tietojen syöttäminen, muokkaaminen ja poista-
minen 
 

Oppimisympäristöt: 

 oppilaitos  

 työssäoppimispaikka 
 
 
Toteuttamistavat:  

 lähiopetus  

 verkko-opetus  

 työssäoppiminen 
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Sähköinen kaupankäynti ja verkkopalvelut työpaikalla 
5 osp 

 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Opiskelija osallistuu verkkokaupan palvelujen yl-
läpitoon ja verkkokaupan kehittämiseen 

 
Oppimisympäristöt: 

 Työssäoppimispaikka 
 
Toteuttamistavat: 

 Työssäoppiminen 
 

 
 

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

Asiakaspalvelu- tutkinnon osa. 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan: välikokein sekä suullisin ja kirjallisin harjoituksin. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

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

 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tuottamalla monipuolisen staattisen www-sivuston ja Online Builderia käyttäen verkko-
kaupan. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Liiketalouden perustutkinnon asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan sekä talous- ja toimistopalvelujen osaamisalan 
Sähköinen kaupankäynti ja verkkopalvelut 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arvioin-

tisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tuottamalla monipuolisen staattisen www-sivuston ja Online Builderia käyttäen verk-
kokaupan. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Opiskelija toteuttaa staattisen www-sivuston. 
Opiskelija toteuttaa verkkokaupan. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksella. 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

 (  ) Työelämän edustajat 
 (  ) em yhdessä 
 
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuk-
sella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen 
arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisäl-
töön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyy-
teen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §. 
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ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Oman työn suunnittelu 

valmistelee työtehtäviä ohja-
tusti yrityksen ohjeiden mu-
kaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä yrityksen ohjei-
den mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä oma-aloitteisesti 
ja vastuullisesti yrityksen 
ohjeiden mukaisesti 

tekee työtehtävät tärkeysjär-
jestyksessä 

tekee työtehtävät tärkeysjär-
jestyksessä 

 
Työn kokonaisuuden  
hallinta 

työskentelee ohjatusti yrityk-
sen ohjeiden ja tavoitteiden 
mukaisesti  

työskentelee pääosin itse-
näisesti yrityksen ohjeiden 
ja tavoitteiden mukaisesti 

työskentelee itsenäisesti yri-
tyksen ohjeiden ja tavoittei-
den mukaisesti 

kysyy neuvoa ollessaan 
epävarma 

kysyy neuvoa uusissa tilan-
teissa 

toimii valtuuksiensa mukai-
sesti 

tekee vastuullaan olevat 
työt, mutta tarvitsee ajoittain 
ohjausta 

tekee vastuullaan olevat työt toimii vastuullisesti ja ottaa 
työssään huomioon seuraa-
van työvaiheen ja työnteki-
jän  

Laatutavoitteiden mukai-
nen toiminta 

toimii ohjattuna yrityksen 
laatu- ja kestävän kehityk-
sen tavoitteiden mukaisesti 

toimii yrityksen laatu- ja kes-
tävän kehityksen tavoittei-
den mukaisesti 

toimii yrityksen laatu- ja kes-
tävän kehityksen tavoittei-
den mukaisesti 

 
Tehokas ja tuloksellinen 
toiminta 

toimii ohjattuna tehokkaasti, 
jolloin ottaa huomioon ajan 
ja muiden resurssien käytön 

toimii tehokkaasti, jolloin ot-
taa huomioon ajan ja mui-
den resurssien käyttöön 

toimii tehokkaasti ja myyntiä 
edistävästi 

edistää ohjattuna työssään 
asiakassuhteita 

edistää työssään pysyviä 
asiakassuhteita 

edistää työssään toiminnan 
jatkuvuutta ja pysyviä asia-
kassuhteita 

 
Oman työn arviointi ja ke-
hittäminen 

arvioi ohjattuna työskentely-
ään ja työnsä tuloksia sekä 
muuttaa tarvittaessa työs-
kentelytapojaan saamansa 
palautteen mukaisesti 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä muut-
taa työskentelytapojaan 
saamansa palautteen mu-
kaisesti 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä kehit-
tää itsenäisesti työskentely-
tapojaan 

 
Työhyvinvointi 

toimii työssään toiminta- ja 
työkykyään edistävästi 

toimii itsenäisesti terveellis-
ten elintapojen sekä toi-
minta- ja työkyvyn ylläpitä-
miseksi  

itsenäisesti kehittää moni-
puolisia tapoja terveellisten 
elintapojen sekä toiminta- ja 
työkyvyn ylläpitämiseen ja 
edistämiseen  

 
Yrittäjänä toimimisen mah-
dollisuuksien arviointi 

arvioi ohjattuna oman toi-
minnan ja työn tekemisen 
vahvuuksia ja mahdollisuuk-
sia toimia yrittäjänä ammat-
tialallaan 

arvioi oman toiminnan ja 
työn tekemisen vahvuuksia 
ja mahdollisuuksia toimia 
yrittäjänä ammattialallaan 

arvioi oman toiminnan ja 
työn tekemisen vahvuuksia 
ja mahdollisuuksia toimia 
yrittäjänä ammattialallaan 

asettaa yrittäjyysosaamisel-
leen kehittymistavoitteita 

 
Ammattialan yritystoimin-
nan arviointi 

selvittää ohjattuna yrityksen 
tuotteiden vahvuuksia ja ke-
hittymismahdollisuuksia. 

selvittää yrityksen tuotteiden 
vahvuuksia ja kehittämis-
mahdollisuuksia. 

selvittää yrityksen tuotteiden 
tai palvelujen vahvuuksia ja 
kehittämismahdollisuuksia  

arvioi alansa liiketoimintaa 
ja sen kehittymistä yhteis-
työssä asiantuntijan kanssa. 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja  

 
Työmenetelmien ja  
-välineiden käyttö 

käyttää ohjatusti verkko-
kauppaohjelmaa tietojen 
syötössä 

käyttää verkkokauppaohjel-
maa tietojen syötössä 

käyttää verkkokauppaohjel-
maa tietojen syötössä 
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Käyttää ohjattuna verkko-
palvelujen tuottamisessa, yl-
läpidossa ja päivityksissä 
käytettäviä sovellusohjelmia 

Käyttää tavallisissa tilan-
teissa verkkopalvelujen tuot-
tamisessa, ylläpidossa ja 
päivityksissä käytettäviä so-
vellusohjelmia 

Käyttää ja soveltaa itsenäi-
sesti verkkopalvelujen tuot-
tamisessa, ylläpidossa ja 
päivityksissä käytettäviä so-
vellusohjelmia 

arvioi ohjattuna Web-palve-
luihin tarvittavat resurssit   

arvioi verkkopalveluihin tar-
vittavat resurssit   

arvioi tarkasti ja kustannus-
tehokkaasti verkkopalvelui-
hin tarvittavat resurssit   

syöttää ja päivittää tuotetie-
toja ohjatusti 

syöttää ja päivittää tuotetie-
toja 

syöttää ja päivittää tuotetie-
toja itsenäisesti 

osallistuu ohjatusti tuottei-
den tilaamiseen. 

osallistuu tuotteiden tilaami-
seen annettujen ohjeiden 
mukaisesti. 

tilaa tuotteita organisaati-
onsa ohjeiden mukaan. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja  

 
Verkkokaupan ylläpito 

noudattaa yrityksen lii-
keidean mukaista verkko-
palvelukonseptia 

noudattaa yrityksen lii-
keidean mukaista verkko-
palvelukonseptia 

noudattaa yrityksen lii-
keidean mukaista verkko-
palvelukonseptia 

syöttää ja päivittää tuotetie-
toja ohjatusti 

syöttää ja päivittää tuotetie-
toja 

syöttää ja päivittää tuotetie-
toja itsenäisesti 

osallistuu ohjatusti tuottei-
den tilaamiseen  

osallistuu tuotteiden tilaami-
seen annettujen ohjeiden 
mukaisesti 

tilaa tuotteita organisaati-
onsa ohjeiden mukaan 

 
Kilpailutilanteen ja alan 
trendien seuranta 

seuraa ohjeiden mukaan 
ennalta sovittujen kilpaile-
vien verkkokauppojen tuote- 
ja hintatietoja 

seuraa kilpailevien verkko-
kauppojen tuote- ja hintatie-
toja 

seuraa monipuolisesti kilpai-
lutilanteen kehittymistä 

seuraa ohjeiden mukaan 
ennalta sovittuja keskustelu-
palstoja ja foorumeita 

seuraa yritystä ja tuotteita 
koskevaa keskustelua  

seuraa yritystä ja tuotteita 
koskevaa keskustelua eri 
foorumeilla myös eri kielillä 

tuo keskustelupalstoilta ja 
foorumeilta havaitsemiaan 
asioita muiden tietoon ja te-
kee ehdotuksia toimenpi-
teiksi 

toimii yrityksen tietoturvaoh-
jeistuksen mukaisesti  

toimii yrityksen tietoturvaoh-
jeistuksen mukaisesti 

toimii yrityksen tietoturvaoh-
jeistuksen mukaisesti 

tiedottaa havaitsemistaan 
tietoturvariskeistä sekä häi-
riötilanteista 

tiedottaa havaitsemistaan 
tietoturvariskeistä sekä häi-
riötilanteista 

tiedottaa havaitsemistaan 
tietoturvariskeistä sekä häi-
riötilanteista 

ongelmatilanteissa keksii 
ratkaisuja esim. asiakkaille 
tiedottamiseen 

osallistuu ohjatusti verkko-
kaupan markkinointiviestin-
nän toteuttamiseen 

osallistuu verkkokaupan 
markkinointiviestinnän to-
teuttamiseen 

osallistuu verkkokaupan 
markkinointiviestinnän suun-
nitteluun ja toteuttamiseen 

 
Asiakaspalvelu 

noudattaa sähköistä kau-
pankäyntiä koskevia sää-
döksiä ja suosituksia 

noudattaa sähköistä kau-
pankäyntiä koskevia sää-
döksiä ja suosituksia 

noudattaa sähköistä kau-
pankäyntiä koskevia sää-
döksiä ja suosituksia 

 
Maksujen ja jälkitoimenpi-
teiden hoitaminen 

noudattaa yrityksen antamia 
ohjeita maksuliikenteestä 

noudattaa yrityksen antamia 
ohjeita maksuliikenteestä ja  

noudattaa yrityksen antamia 
ohjeita maksuliikenteestä ja  

varautuu maksutapahtumiin 
liittyviin riskeihin varalta 

varautuu maksutapahtumiin 
liittyviin riskeihin ja varoittaa 
muita ongelmatilanteissa 

tekee tutuissa palvelutilan-
teissa sovitut ja yrityksen 
ohjeistuksen mukaiset toimi-
tukseen liittyvät jälkitoimet  

tekee tavanomaisissa palve-
lutilanteissa sovitut ja yrityk-
sen ohjeistuksen mukaiset 
toimitukseen liittyvät jälkitoi-
met 

tekee vaihtelevissa palvelu-
tilanteissa sovitut ja yrityk-
sen ohjeistuksen mukaiset 
toimitukseen liittyvät jälkitoi-
met 

 
Verkkopalveluiden sisältö-
jen tuottaminen 

päivittää ohjatusti työpaikan 
verkkopalveluiden sisältöä 
ja tietoja 

päivittää työpaikan verkko-
palveluiden sisältöä ja tie-
toja 

päivittää itsenäisesti sekä 
luo työpaikan verkkopalve-
luiden sisältöä ja tietoja 
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lisää ohjatusti kuvia, doku-
mentteja tai muita multime-
diaelementtejä sisältäviä 
osia verkkopalveluun 

lisää ja luo kuvia, dokument-
teja tai muita multimediaele-
menttejä sisältäviä osia 
verkkopalveluun  

lisää ja luo monipuolisesti 
kuvia, dokumentteja sekä 
muita multimediaelement-
tejä sisältäviä osia verkko-
palveluun 

 
Verkkopalvelujen kehittä-
minen ja suunnittelu 

 osallistuu työpaikan verkko-
palveluiden kehittämiseen ja 
suunnitteluun 

osallistuu aktiivisesti työpai-
kan verkkopalveluiden kehit-
tämiseen, suunnitteluun ja 
toteutukseen 

kehittää työryhmän jäse-
nenä verkkopalvelujen käy-
tettävyyttä ja saavutetta-
vuutta 

kehittää verkkopalvelujen 
käytettävyyttä ja saavutetta-
vuutta 

 
Verkkopalveluiden perus-
taminen ja ylläpito 

Julkaisee ja siirtää ohjatusti 
verkkosivuston palvelimelle 

Julkaisee ja siirtää verkkosi-
vuston palvelimelle 

Julkaisee ja siirtää itsenäi-
sesti verkkosivuston palveli-
melle 

osallistuu ohjatusti verkko-
palveluiden pohjalla olevien 
tietokantojen luomiseen ja 
ylläpitoon 

osallistuu verkkopalveluiden 
pohjalla olevien tietokanto-
jen luomiseen ja ylläpitoon  

osallistuu itsenäisesti verk-
kopalveluiden pohjalla ole-
vien tietokantojen luomiseen 
ja ylläpitoon 

hyödyntää ohjattuna tieto-
kantoja ja vuorovaikutuksel-
lisia elementtejä verkkopal-
veluiden ylläpidossa 

hyödyntää tietokantoja ja 
vuorovaikutuksellisia ele-
menttejä verkkopalveluiden 
ylläpidossa 

hyödyntää itsenäisesti tieto-
kantoja ja vuorovaikutuksel-
lisia elementtejä verkkopal-
veluiden ylläpidossa 

noudattaa ohjatusti tietotur-
vallisuutta verkkopalvelui-
den ylläpidossa ja teossa. 

noudattaa tietoturvallisuutta 
verkkopalveluiden ylläpi-
dossa ja teossa. 

noudattaa huolellisesti tieto-
turvallisuutta verkko palve-
luiden ylläpidossa ja teossa. 

4. Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja  

 
Oppiminen ja  
ongelmanratkaisu 

muuttuvissa tilanteissa ja 
valintatilanteissa tarvitsee 
ohjausta ja tukea 

toimii muuttuvissa ja valinta-
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti 

toimii erilaisissa tilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti ja 
löytää toiminnalleen vaihto-
ehtoisia toimintatapoja 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee tietoa eri lähteistä hakee itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti tietoa eri läh-
teistä ja arvioi tiedon luotet-
tavuutta 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 
toimii tutussa työyhteisössä 
ja -ryhmässä 

toimii työyhteisössä ja -ryh-
mässä erilaisten ihmisten 
kanssa 

toimii yhteistyökykyisenä 
työyhteisön ja -ryhmän jäse-
nenä  

 
Ammattietiikka 

noudattaa ohjattuna annet-
tuja eettisiä ohjeita 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

toimii työssään yrityksen tai 
organisaation arvojen mu-
kaisesti ja noudattaa am-
mattiinsa kuuluvaa etiikkaa 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 
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AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.5.23.3 TALOUSHALLINNON KÄYTÄNNÖN TYÖTEHTÄVÄT  15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

 hoitaa yrityksen laskutuksen ja reskontrat 

 laskee työntekijöiden palkat eri tilanteissa 

 hoitaa palkkakirjanpitoa ja palkkaustietojen arkistointia 

 laatii yrityksen kuukausitilitykset ja -ilmoitukset sekä palkkavuoden ilmoitukset 

 käyttää taloushallinnon ohjelmia. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPETUSMENETELMÄT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 

 oman työn suunnittelu, arviointi ja kehittäminen 

 työn kokonaisuuden hallinta 

 laatutavoitteiden mukainen toiminta 

 tehokas ja tuloksellinen toiminta 

 työvälineiden ja -menetelmien käyttö 

 laskutus ja reskontrat 

 palkkahallinnon säädökset ja työtehtävät 

 ennakonpidätys ja muut vähennykset 

 luontoisedut ja henkilökuntaedut 

 kustannusten korvaukset 

 työaika 

 vuosiloma 

 työnantajan maksut, tilitykset ja ilmoitukset 

 palkkakirjanpito ja -raportointi 

 palkkaustietojen arkistointi 

 oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot 

Laskutus ja palkkahallinto 6 osp 
Taloushallinnon käytänteiden opiskeleminen työpaikalla 9 osp 
 

OPINTOJAKSOT  

Laskutus ja palkkahallinto 6 osp 
Taloushallinnon käytänteiden opiskeleminen työpaikalla 9 
osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Laskutuksen ja palkkahallinnon työtehtävät 
 
Oppimisympäristöt: 

 Kontaktiopetus oppilaitoksen harjoitusyrityksessä 
ja/tai JEDUn osuuskunnassa ja/tai työpaikalla 

 
Toteuttamistavat: 

 Luennot  

 harjoitukset ja käytännön työtehtävät, esim. ulko-
puoliset toimeksiannot 

 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Opiskelija hoitaa laskutusta, myynti- ja ostoreskontraa 
sekä palkkahallinnon tehtäviä. 

 
Oppimisympäristöt: 

 Työssäoppimispaikka 
 
Toteuttamistavat: 

 Työssäoppiminen 
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EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Talouspalvelut- tutkinnon osa 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen 
hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan harjoituksin ja käytännön 
työtehtävin. 

 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

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

 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa hoitamalla taloushallinnon työtehtäviä: 
 

 laskutuksen ja reskontrien hoitaminen 

 palkkojen laskeminen  

 tulosteet, tilitykset ja ilmoitukset 

 palkkakirjanpito ja palkkaustietojen arkistointi. 
 

Muu osaamisen arviointi: 

 
Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien arviointi tunnustetaan Asiakaspalvelu- tutkinnon osasta. Ammattialan yritystoiminnan 
arviointi tunnustetaan Kirjanpito- tutkinnon osasta.  
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Liiketalouden perustutkinnon asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan sekä talous- ja toimistopalvelujen osaamisalan Talous-
hallinnon käytännön työtehtävät, 15 osp, tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 
 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu koko näytöstä. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa hoitamalla toimistoympäristössä ta-
loushallinnon käytännön työtehtäviä, kuten 
 

 laskutuksen ja reskontrien hoitamista 

 palkkojen laskemista palkkahallinnon säädöksiä soveltaen ja palkanlaskentaohjelmaa käyttäen 

 palkkojen laskemista myös erityistilanteissa (ylityökorvaukset/sairausloma/vuosiloma/palkaton poissaolo) 

 tilitysten ja ilmoitusten laatimista 

 palkkakauden tilitysten hoitamista 

 palkkakirjanpitoa ja palkkaustietojen arkistointia. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Laskutusprosessin monipuolisten tehtävien hoitaminen. 
Yrityksen palkkojen laskeminen palkkahallinnon säädöksiä soveltaen, erityistilanteet huomioon ottaen ja palkanlaskentaohjel-
maa käyttäen. 
Palkoista perittyjen erien ja työnantajamaksujen tilittäminen. 
Palkkavuoden ilmoitusten laatiminen. 
Yrityksen palkkakirjanpito ja -arkistointi palkkahallinnon säädöksiä soveltaen. 
 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Näyttöympäristö voi olla oppilaitoksen harjoitusyritys tai JEDUn osuuskunta. Näyttöympäristönä voi toimia myös yritys tai julki-
sen sektorin organisaatio, jossa organisaation toimintaan kuuluu yllä esitettyjä työprosesseja ja tehtäviä. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

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

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta  
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hal-
linta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn suunnittelu 

valmistelee työtehtäviä ohja-
tusti yrityksen tai organisaation 
ohjeiden mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee työ-
tehtäviä yrityksen tai organi-
saation ohjeiden mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee työ-
tehtäviä oma-aloitteisesti ja vas-
tuullisesti yrityksen tai organi-
saation ohjeiden mukaisesti 

  
tekee työtehtävät tärkeysjärjes-

tyksessä 

 
Työn kokonaisuuden 
hallinta 

työskentelee ohjatusti asiakas-
palvelun eri vaiheissa yrityk-
sen tai organisaation ohjeiden 
ja tavoitteiden mukaisesti  

työskentelee pääosin itsenäi-
sesti asiakaspalvelun eri vai-
heissa yrityksen tai organisaa-
tion ohjeiden ja tavoitteiden 
mukaisesti 

työskentelee itsenäisesti asia-
kaspalvelun eri vaiheissa yrityk-
sen tai organisaation ohjeiden ja 
tavoitteiden mukaisesti 

kysyy neuvoa ollessaan epä-
varma 

kysyy neuvoa uusissa tilan-
teissa 

toimii valtuuksiensa mukaisesti 

tekee vastuullaan olevat työt, 
mutta tarvitsee ajoittain oh-
jausta 

tekee vastuullaan olevat työt 
toimii vastuullisesti ja ottaa työs-
sään huomioon seuraavan työ-
vaiheen ja työntekijän  

Laatutavoitteiden 
mukainen toiminta 

toimii ohjattuna yrityksen tai 
organisaation laatu- ja kestä-
vän kehityksen tavoitteiden 
mukaisesti 

toimii yrityksen tai organisaa-
tion laatu- ja kestävän kehityk-
sen tavoitteiden mukaisesti 

toimii yrityksen tai organisaation 
laatu- ja kestävän kehityksen ta-
voitteiden mukaisesti 

Tehokas ja tulokselli-
nen toiminta 

toimii ohjattuna tehokkaasti, 
jolloin ottaa huomioon ajan ja 
muiden resurssien käytön 

toimii tehokkaasti, jolloin ottaa 
huomioon ajan ja muiden re-
surssien käyttöön 

toimii tehokkaasti ja tulokselli-
sesti 

edistää ohjattuna työssään 
asiakassuhteita 

edistää työssään pysyviä asia-
kassuhteita 

edistää työssään toiminnan jat-
kuvuutta ja pysyviä asiakassuh-
teita 

Oman työn arviointi  
ja kehittäminen 

arvioi ohjattuna työskentelyään 
ja työnsä tuloksia. 

arvioi työskentelyään ja työnsä 
tuloksia sekä muuttaa työsken-
telytapojaan saamansa palaut-
teen mukaisesti. 

arvioi työskentelyään ja työnsä 
tuloksia sekä kehittää työsken-
telytapojaan. 

Yrittäjänä toimimisen 
mahdollisuuksien arvi-
ointi 

arvioi ohjattuna oman toimin-
nan ja työn tekemisen vah-
vuuksia ja mahdollisuuksia toi-
mia yrittäjänä ammattialallaan 

arvioi oman toiminnan ja työn 
tekemisen vahvuuksia ja mah-
dollisuuksia toimia yrittäjänä 
ammattialallaan 

arvioi oman toiminnan ja työn 
tekemisen vahvuuksia ja mah-
dollisuuksia toimia yrittäjänä 
ammattialallaan 

  
asettaa yrittäjyysosaamiselleen 
kehittymistavoitteita 

2. Työmenetelmien, -
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Työmenetelmien ja  
-välineiden käyttö 

käyttää ohjattuna toimiston  
ja taloushallinnon sovellusoh-
jelmia 

käyttää tavallisissa tilanteissa 
toimiston ja taloushallinnon so-
vellusohjelmia 

käyttää vaihtelevissa tai  
uusissa tilanteissa toimiston  
ja taloushallinnon sovellusohjel-
mia 

tulostaa vain tarvittavat  
tulosteet 

tulostaa vain tarvittavat tulos-
teet ja noudattaa työssään pa-
perin, mustekasettien ja muun 
materiaalin tehokkaan ja kes-
tävän kehityksen mukaisen 
säästeliään käytön periaatteita 

tulostaa vain tarvittavat tulosteet 
ja ennakoi työssään paperin, 
mustekasettien ja muun materi-
aalin tehokkaan ja kestävän ke-
hityksen mukaisen säästeliään 
käytön 



77 

 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Liiketalouden perustutkinto 

 

käyttää tavallisissa tilanteissa 
tietokoneita ja toimiston lait-
teita huolellisesti organisaation 
ohjeiden mukaisesti. 

käyttää tietokoneita ja toimis-
ton laitteita huolellisesti organi-
saation ohjeiden mukaisesti. 

käyttää tietokoneita ja toimiston 
laitteita huolellisesti valmistajan 
ja organisaation ohjeiden mu-
kaisesti. 

3. Työn perustana ole-
van tiedon hallinta  

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Laskutuksen ja  
myyntireskontran  
hoitaminen 

laatii ohjattuna tavanomaisen 
myyntilaskun, seuraa myynti-
reskontran avoimia laskuja ja 
tulostaa maksumuistutukset 

hakee laskutustiedot, laatii las-
kut, seuraa myyntireskontraa 
ja tulostaa maksumuistutukset  

hakee laskutustiedot ja laskut-
taa itsenäisesti, kirjaa suorituk-
set myyntireskontraan ja lähet-
tää maksumuistutukset 

Ostoreskontran  
hoitaminen 

kirjaa ohjattuna ostolaskut os-
toreskontraan 

kirjaa ostolaskut ostoreskont-
raan 

kirjaa itsenäisesti ostolaskut os-
toreskontraan 

Palkkojen laskeminen 

noudattaa organisaation  
ohjeistusta palkanlaskennan 
tositteiden käsittelystä 

noudattaa organisaation  
ohjeistusta palkanlaskennan 
tositteiden käsittelystä 

noudattaa organisaation  
ohjeistusta palkanlaskennan to-
sitteiden käsittelystä 

noudattaa palkkahallinnon ylei-
siä säännöksiä 

noudattaa ajantasaisia sään-
nöksiä, määräyksiä ja ohjeita 
työsuhteesta, palkanlasken-
nasta ja verotuksesta 

osaa itsenäisesti hakea palk-
kaustietoja, esim. oman alan 
työehtosopimuksesta, ja sovel-
taa ajantasaisia säännöksiä, 
määräyksiä ja ohjeita 

hakee pyydettäessä palkanlas-
kenta-aineistoa  

valmistelee palkanlaskenta-ai-
neistoa organisaation ohjeiden 
mukaisesti 

valmistelee itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti aineiston, kuten tun-
tilistat, palkanlaskentaa varten 
organisaation ohjeiden mukai-
sesti 

laskee ohjattuna kuukausi- tai 
tuntipalkkaisten palkkakauden 
tavanomaiset kokonaispalkat, 
tavanomaiset pidätykset, kus-
tannusten korvaukset ja mak-
settavat palkat 

laskee ohjeiden mukaisesti 
kuukausi- tai tuntipalkkaisten 
palkkakauden kokonaispalkat 
luontoisetuineen, tavanomai-
set pidätykset, kustannusten 
korvaukset ja maksettavat pal-
kat 

laskee itsenäisesti kuukausi- tai 
tuntipalkkaisten palkkakauden 
palkat, vuosilomapalkat sekä 
kaikki pidätykset, kustannusten 
korvaukset ja maksettavat pal-
kat 

tulostaa ja tarkastaa ohjattuna 
palkanlaskennan tulosteet  

tulostaa ja tarkastaa palkan-
laskennan tulosteet organisaa-
tion ohjeiden mukaisesti ja 
avustaa niiden arkistoimisessa 

tarkastaa oma-aloitteisesti palk-
kakirjanpidon organisaation oh-
jeiden mukaisesti, toimittaa ai-
neiston asianosaisille ja hoitaa 
arkistoinnin 

Palkkojen laskeminen 
erityistilanteissa 

osaa eritellä ylityötunnit tunti-
listoista ja kirjata ne palkkalas-
kelmaan 

avustaa palkkakauden erityisti-
lanteiden laskennassa (esim. 
palkattomat poissaolot, ylityö-
korvaukset, sairausajan pal-
kat) 

laskee palkat myös erityistilan-
teissa (esim. palkattomat pois-
saolot, ylityökorvaukset ja muut 
muuttuvat lisät sekä sairausajan 
palkat) 

Tilitysten ja  
 ilmoitusten laadinta 

tietää, mistä voi hakea työnan-
tajan sairausvakuutusmaksun 
(sotun) 

hakee pyydettäessä palkkakir-
janpidosta kausiveroilmoituk-
seen tarvittavat tiedot 

laatii itsenäisesti kausiveroilmoi-
tuksen ja hakee palkkakirjanpi-
dosta tarvittavat tiedot 

laatii ohjattuna osan palkka-
kauden tai -vuoden ilmoituk-
sista ja tilityksistä 

laatii esimiehen tarvitsemia 
palkkakauden ja -vuoden il-
moituksia ja tilityksiä 

laatii itsenäisesti kuukausi-ilmoi-
tukset ja -tilitykset sekä muut 
palkkavuoden ilmoitukset ja tili-
tykset ja toimittaa tiedot asian-
osaisille 

4. Elinikäisen Oppimi-
sen avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja ongel-
manratkaisu 

muuttuvissa tilanteissa ja va-
lintatilanteissa tarvitsee oh-
jausta ja tukea 

toimii muuttuvissa ja valintati-
lanteissa tarkoituksenmukai-
sesti 

toimii erilaisissa tilanteissa tar-
koituksenmukaisesti ja löytää 
toiminnalleen vaihtoehtoisia toi-
mintatapoja 

hakee tietoa tutuista tietoläh-
teistä 

hakee tietoa eri lähteistä 
hakee itsenäisesti ja oma-aloit-
teisesti tietoa eri lähteistä 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

toimii tutussa työyhteisössä ja 
-ryhmässä 

toimii työyhteisössä ja -ryh-
mässä erilaisten ihmisten 
kanssa 

toimii yhteistyökykyisenä työyh-
teisön ja -ryhmän jäsenenä  
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Ammattietiikka 

noudattaa ohjattuna annettuja 
eettisiä ohjeita 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

toimii työssään yrityksen tai or-
ganisaation arvojen mukaisesti 
ja noudattaa ammattiinsa kuulu-
vaa etiikkaa 

noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta noudattaa vaitiolovelvollisuutta 

Terveys, turvallisuus  
ja toimintakyky 

noudattaa työstä annettuja tur-
vallisuusohjeita, ml. tietoturva, 
eikä aiheuta vaaraa itselleen 
tai muille 

noudattaa työstä annettuja tur-
vallisuusohjeita, ml. tietoturva, 
eikä aiheuta vaaraa itselleen 
tai muille 

noudattaa työstä annettuja tur-
vallisuusohjeita, ml. tietoturva, 
eikä aiheuta vaaraa  
itselleen tai muille 

tiedottaa havaitsemistaan vaa-
roista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan vaa-
roista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan vaa-
roista ja riskeistä 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttämällä 
tavalla 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia työ-
menetelmiä ottaen huomioon 
ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia työ-
menetelmiä ottaen huomioon 
ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia työ-
menetelmiä ottaen huomioon 
ergonomian. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. 
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2.5.23.4 PALVELUYRITYKSEN MARKKINOINTI 15 osp 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

 
Opiskelija 
 

 osallistuu palveluyrityksen tai sen palvelu- tai tuotealueen markkinointisuunnitelman laatimiseen 

 osallistuu projektin valmisteluun ja toteutukseen 

 seuraa markkinointisuunnitelman tuloksellisuutta. 
 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPETUSMENETELMÄT 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Oman työn suunnittelu 

 Työn kokonaisuuden hallinta 

 Laatutavoitteiden mukainen toiminta 

 Tehokas ja tuloksellinen toiminta 

 Oman työn arviointi ja kehittäminen 

 Työhyvinvoinnista huolehtiminen 

 Työmenetelmien ja välineiden käyttö 

 Palveluyrityksen tai sen palvelu- tai tuotealueen markkinointisuunnitelman laatimiseen osallistuminen 

 Suunnitelmaan kuuluvan projektin valmistelu ja toteutus 

 Projektin jälkitoimien tekeminen 

 Markkinointisuunnitelman tuloksellisuuden seuranta 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 

Palvelujen markkinointi 5 osp 
Projektityö 5 osp 
Palvelujen markkinoinnin suunnittelu työpaikoilla 5 osp 
 

OPINTOJAKSOT 

Palvelujen markkinointi 5 osp Projektityö 5 osp 
Palvelujen markkinoinnin suunnit-
telu ja toteutus työpaikoilla 5 osp 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Palveluyritykset ja niiden tarjoamat 
palvelut 

 Palvelujärjestelmän osatekijät 

 Palveluyritysten kilpailukeinot 

 Asiakaskontaktit, tuote-esittelyt, 
messut 

 Palvelujen tuotteistaminen 

 Palveluyrityksen ja sen palvelujen 
esittely vieraalla kielellä 

 
Oppimisympäristöt: 

 Oppilaitos 
 
Opetusmenetelmät: 

 Kontaktiopetus 

 Itsenäinen opiskelu 
 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Palveluyrityksen tai sen palvelu- 
tai tuotealueen markkinointisuunni-
telman laatimiseen osallistuminen 

 Suunnitelmaan kuuluvan projektin 
valmistelu ja sisällön tuottaminen 

 Markkinointisuunnitelman jälkitoi-
met ja tuloksellisuuden seuranta  
 

Oppimisympäristöt: 

 Oppilaitos 
 

Opetusmenetelmät: 

 Kontaktiopetus 

 Itsenäinen opiskelu 
 
 

 
Keskeiset sisällöt: 

 Työpaikan markkinointisuunnitel-
man laatiminen 

 
Oppimisympäristöt: 

 Työssäoppimispaikka tai oppilaitos 
 
Opetusmenetelmät: 

 Työssäoppiminen 
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EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT 

 
Asiakaspalvelu- tutkinnon osa on suoritettu. 
 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

 
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. 
 
Tutkinnon osan opintojaksoissa oppimista arvioidaan välikokein sekä suullisin ja kirjallisin harjoituksin. 
 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

 
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia 
opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hy-
väksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaami-
sen näytön arvosanasta. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä 
osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 
Ammattiosaamisen näyttö: 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla ja toteuttamalla yrityksen tai organisaation palvelu- tai tuotealueen 
markkinointisuunnitelman ja/tai osallistumalla projektityön suunnitteluun ja toteutukseen.  
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

 
Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin sekä talous- ja toimistopalvelujen osaamisalat, Palveluyrityk-
sen markkinoinnin 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

 

NÄYTÖN KUVAUS 

 
Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. 
 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla ja toteuttamalla työpaikan yrityksen tai sen palvelu- tai tuotealueen 
markkinointisuunnitelman. 
 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

 
Palveluorganisaation markkinointisuunnitelman laatiminen. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

 
Näyttöympäristö on palvelualan yritys tai muu organisaatio, jossa markkinoidaan tuotteita tai tuotetaan ja markkinoidaan 
palveluita erilaisille asiakkaille. 
 

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

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

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

 
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta 
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. 
 

 
ARVIOINNIN KOHDE 
 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Oman työn suunnittelu 

valmistelee työtehtäviä ohja-
tusti yrityksen ohjeiden mu-
kaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä yrityksen ohjei-
den mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä oma-aloitteisesti 
ja vastuullisesti yrityksen 
ohjeiden mukaisesti 

 tekee työtehtävät tärkeysjär-
jestyksessä 

tekee työtehtävät tärkeysjär-
jestyksessä 

 
Työn kokonaisuuden hal-
linta 

työskentelee ohjatusti yrityk-
sen ohjeiden ja tavoitteiden 
mukaisesti  

työskentelee pääosin itse-
näisesti yrityksen ohjeiden 
ja tavoitteiden mukaisesti 

työskentelee itsenäisesti yri-
tyksen ohjeiden ja tavoittei-
den mukaisesti 

kysyy neuvoa ollessaan 
epävarma 

kysyy neuvoa uusissa tilan-
teissa 

toimii valtuuksiensa mukai-
sesti 

tekee vastuullaan olevat 
työt, mutta tarvitsee ajoittain 
ohjausta 

tekee vastuullaan olevat työt toimii vastuullisesti ja ottaa 
työssään huomioon seuraa-
van työvaiheen ja työnteki-
jän  

Laatutavoitteiden mukai-
nen toiminta 

toimii ohjattuna yrityksen 
laatu- ja kestävän kehityk-
sen tavoitteiden mukaisesti 

toimii yrityksen laatu- ja kes-
tävän kehityksen tavoittei-
den mukaisesti 

toimii yrityksen laatu- ja kes-
tävän kehityksen tavoittei-
den mukaisesti 

 
Tehokas ja tuloksellinen 
toiminta 

toimii ohjattuna tehokkaasti, 
jolloin ottaa huomioon ajan 
ja muiden resurssien käytön 

toimii tehokkaasti, jolloin ot-
taa huomioon ajan ja mui-
den resurssien käyttöön 

toimii tehokkaasti ja myyntiä 
edistävästi 

edistää ohjattuna työssään 
asiakassuhteita 

edistää työssään pysyviä 
asiakassuhteita 

edistää työssään toiminnan 
jatkuvuutta ja pysyviä asia-
kassuhteita 

 
Oman työn arviointi ja ke-
hittäminen 

arvioi ohjattuna työskentely-
ään ja työnsä tuloksia sekä 
muuttaa tarvittaessa työs-
kentelytapojaan saamansa 
palautteen mukaisesti 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä muut-
taa työskentelytapojaan 
saamansa palautteen mu-
kaisesti 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä kehit-
tää itsenäisesti työskentely-
tapojaan 

 
Työhyvinvointi 

toimii työssään toiminta- ja 
työkykyään edistävästi. 

toimii itsenäisesti terveellis-
ten elintapojen sekä toi-
minta- ja työkyvyn ylläpitä-
miseksi. 

itsenäisesti kehittää moni-
puolisia tapoja terveellisten 
elintapojen sekä toiminta- ja 
työkyvyn ylläpitämiseen ja 
edistämiseen. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Työmenetelmien ja  
-välineiden käyttö 

käyttää ohjattuna projekti-
työskentelyn työkaluja  

käyttää projektityöskentelyn 
työkaluja yrityksen tai orga-
nisaation ohjeiden mukaan 

käyttää projektityöskentelyn 
työkaluja yrityksen tai orga-
nisaation ohjeiden mukaan  
suunnitelmalliseen toimin-
taan 

hankkii ohjattuna työhönsä 
liittyvää tietoa  

hankkii työhönsä liittyvää 
tietoa eri tiedonhankintaväli-
neitä ja -lähteitä käyttäen 

hankkii itsenäisesti työ-
hönsä liittyvää tietoa eri tie-
donhankintavälineitä ja -läh-
teitä käyttäen ja arvioi tie-
don luotettavuutta 

käyttää tieto- ja viestintätek-
nisiä välineitä yhteydenpi-
toon yhteistyökumppanien 
kanssa 

käyttää sujuvasti tietotekni-
siä apuvälineitä yhteydenpi-
toon yhteistyökumppanien 
kanssa 

käyttää monipuolisesti tieto-
teknisiä apuvälineitä yhtey-
denpitoon yhteistyökumppa-
nien kanssa 
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 käyttää työssään tarvittavia 
toimisto- ja sovellusohjelmia 

käyttää työssään sujuvasti 
tarvittavia toimisto- ja sovel-
lusohjelmia 

käyttää työssään sujuvasti 
ja monipuolisesti tarvittavia 
toimisto- ja sovellusohjelmia 

ylläpitää ohjattuna tietoja 
asiakasryhmistä 

ylläpitää ja käyttää tietoja 
asiakasryhmistä suunnitel-
lessaan asiakasryhmäkoh-
taisia toimenpiteitä  

ylläpitää ja käyttää moni-
puolisesti tietoja asiakasryh-
mistä suunnitellessaan asia-
kasryhmäkohtaisia toimen-
piteitä  

käyttää kalenteria työaika-
suunnittelun apuna  

hyödyntää ajankäyttönsä 
suunnittelussa yrityksen tai 
organisaation käytössä ole-
via ajanhallinnan välineitä 

hallitsee ajankäyttönsä 
suunnitelmallisesti hyödyn-
täen yrityksen tai organisaa-
tion käytössä olevia ajanhal-
linnan välineitä 

käyttää tuttuja tieto- ja vies-
tintäteknisiä välineitä yhtey-
denpitoon sisäisen tai ulkoi-
sen asiakkaan kanssa 

käyttää sujuvasti tietotekni-
siä apuvälineitä yhteydenpi-
toon sisäisen tai ulkoisen 
asiakkaan kanssa 

käyttää monipuolisesti tieto-
teknisiä apuvälineitä yhtey-
denpitoon sisäisen tai ulkoi-
sen asiakkaan kanssa 

käyttää työssään tarvittavia 
esiintymisen apuvälineitä 
ohjeiden mukaan. 

käyttää työssään tarvittavia 
esiintymisen apuvälineitä. 

käyttää työssään tarvittavia 
esiintymisen apuvälineitä. 

3.  Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
 

Palveluorganisaation pal-
velut 

osaa ohjatusti esitellä palve-
luorganisaation palveluja  

osaa esitellä palveluorgani-
saation palveluja erilaisissa 
ympäristöissä 

osaa itsenäisesti ja moni-
puolisesti esitellä palveluor-
ganisaation toimintaa erilai-
sissa ympäristöissä 

Palvelujen esittely vie-
raalla kielellä 

osaa ohjata vieraskielisen 
asiakkaan kielitaitoisen 
asiakaspalvelijan luo 

osaa esitellä organisaation 
palveluja vieraskieliselle asi-
akkaalle 

osaa esitellä organisaation 
palveluja itsenäisesti vieras-
kieliselle asiakkaalle 

 
Palveluyrityksen tai sen 
palvelu- tai tuotealueen 
markkinointisuunnitelman 
laatimiseen osallistuminen 

osallistuu ohjattuna suunnit-
teluun 

osallistuu suunnitteluun ryh-
män jäsenenä 

osallistuu suunnitelman te-
kemiseen ja tuo esiin omia 
ideoitaan 

hankkii ohjattuna tietoa yri-
tyksensä tai organisaationsa 
markkinointisuunnitelmasta 
suunnittelutyön pohjaksi 

hankkii tietoa yrityksensä tai 
organisaationsa markkinoin-
tisuunnitelmasta suunnitte-
lutyön pohjaksi 

hankkii tietoa itsenäisesti 
yrityksensä tai organisaati-
onsa markkinointisuunnitel-
masta suunnittelutyön poh-
jaksi 

välittää sovitulla tavalla tie-
toja suunnitelmasta yhteis-
työkumppaneille  

 
Suunnitelmaan kuuluvan 
projektin valmistelu ja to-
teutus 

avustaa toimenpiteiden vaa-
timassa yhteydenpidossa 

toimii ryhmän jäsenenä toi-
menpiteiden mukaisten yh-
teistyökumppaneiden 
kanssa 

toimii toimenpiteiden mu-
kaisten yhteistyökumppanei-
den kanssa valtuuksiensa 
mukaisesti 

osallistuu ohjattuna projektin 
valmisteluun, kuten poimii 
asiakastietoja tai varaa il-
moitustiloja  

osallistuu projektin valmiste-
luun sovitulla tavalla 

tekee itsenäisesti projektin 
valmisteluun ja toteutukseen 
liittyviä tehtäviä sovitulla ta-
valla 

osallistuu yrityksen ohjeiden 
mukaiseen palvelutoimitta-
jien kilpailutukseen 

osallistuu ryhmän jäsenenä 
kampanjasuunnitelman mu-
kaisen sisällön tuottamiseen  

noudattaa ohjattuna markki-
nointiviestintään vaikuttavia 
säädöksiä ja sopimuksia 

noudattaa markkinointivies-
tintään vaikuttavia säädök-
siä ja sopimuksia 

noudattaa markkinointivies-
tintään vaikuttavia säädök-
siä ja sopimuksia 

Projektin valmistelu ja jäl-
kitoimien tekeminen 

tekee ohjattuna projektin ja 
yrityksen ohjeistuksen mu-
kaiset jälkitoimet 

tekee sovitut projektin ja yri-
tyksen ohjeistuksen mukai-
set jälkitoimet 

tekee projektin ja yrityksen 
ohjeistuksen mukaiset jälki-
toimet 

Toimenpiteiden tai kam-
panjan tuloksellisuuden 
seuranta 

osallistuu ohjattuna toimen-
piteiden tai kampanjan tu-
loksellisuuden seurantaan. 

osallistuu ryhmän jäsenenä 
toimenpiteiden tai kampan-
jan tuloksellisuuden seuran-
taan 

osallistuu ryhmän jäsenenä 
markkinointisuunnitelman 
tuloksellisuuden seurantaan 
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  osallistuu toimenpiteiden tai 
kampanjan raportointiin oh-
jeiden mukaan. 

laatii ohjeiden mukaisia ra-
portteja toimenpiteistä tai 
kampanjasta. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 
Oppiminen ja ongelman-
ratkaisu 

muuttuvissa tilanteissa ja 
valintatilanteissa tarvitsee 
ohjausta ja tukea 

toimii muuttuvissa ja valinta-
tilanteissa tarkoituksenmu-
kaisesti 

toimii erilaisissa tilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti ja 
löytää toiminnalleen vaihto-
ehtoisia toimintatapoja 

hakee tietoa tutuista tieto-
lähteistä 

hakee tietoa eri lähteistä hakee itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti tietoa eri läh-
teistä ja arvioi tiedon luotet-
tavuutta 

 
Vuorovaikutus ja yhteistyö 

toimii tutussa työyhteisössä 
ja -ryhmässä 

toimii työyhteisössä ja -ryh-
mässä erilaisten ihmisten 
kanssa 

toimii yhteistyökykyisenä 
työyhteisön ja -ryhmän jäse-
nenä  

 
Ammattietiikka 

noudattaa ohjattuna annet-
tuja eettisiä ohjeita 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

toimii työssään yrityksen tai 
organisaation arvojen mu-
kaisesti ja noudattaa am-
mattiinsa kuuluvaa etiikkaa 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

noudattaa vaitiolovelvolli-
suutta 

 
Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. tieto-
turva, eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

toimii työympäristön turvalli-
suusjärjestelmien edellyttä-
mällä tavalla 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen huo-
mioon ergonomian. 

 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opintojen alussa yhteysopet-
taja tai ryhmänohjaaja perehdyttää opiskelijan oppilaitoksen tiloihin ja käytänteisiin. 
 

 


