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2.1 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 
Ammattitaitovaatimukset, sisällöt ja arviointi    
 

2.1.1 ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN 15 OSP 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

Opiskelija osaa 
 suunnitella omaa työtään   

 valmistaa tuotteen tai palvelun 

 arvioida ja kehittää omaa toimintaansa 

 työskennellessään ottaa huomioon asetetut laatutavoitteet 

 valita materiaalit 

 laskea materiaalien kulutuksen 

 tehdä hinta-arvion ja tarjouksen 

 neuvotella asiakkaan kanssa 

 esitellä toteutusvaihtoehtoja 

 esitellä valintojen vaikutusta toteutukseen 

 havainnollistaa tuotetta tai palvelua 

 sopia asiakastapaamisista 

 noudattaa työaikoja ja aikatauluja 

 noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAPA 

Keskeiset sisällöt: 

 Asiakaslähtöisen työprosessin suunnittelu 

 Tuotteen tai palvelun valmistaminen 

 Hinnoittelu 

 Itsearviointi 

 Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta 

 Materiaalien valinta ja käyttö 

 Havainnollistaminen  

 Estetiikan huomioon ottaminen valmistuksessa 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 

Opintojaksot: 
Pukeutumisneuvonnan perusteet ja henkilöstailaaminen 
Asiakaspalvelu ja muutosompelu 
 
Oppimisympäristö: Ammattiopisto tai työpaikka 
Toteuttamistavat: Lähiopiskelu, itsenäinen työskentely tai työssäoppiminen 

OPINTOJAKSOT     

Pukeutumisneuvonnan perusteet ja henkilöstailaaminen 9 osp 

Opiskelija hallitsee pukeutumisneuvonnan perusperiaatteet. Opiskelija suunnittelee ja tekee asiakkaalle pukeutumis-
neuvonnan palvelua. Hän huomioi asiakkaan tarpeet (asujen käyttötilanteen), ruumiin rakenteen, tyylin, värien ja ma-
teriaalivalintojen vaikutukset asujen pukevuuteen sekä asuvalintojen esteettisen ilmeen. Opiskelija laskee tarjouksen 
pukeutumisneuvonnan palvelustaan sekä laskee asiakkaalle asuhankintojen hinta-arvion. Opiskelija neuvottelee asi-
akkaan kanssa ja etsii ja esittelee havainnollisesti vaihtoehtoja pukeutumisen uudistamiseen tai kehittämiseen asia-
kaslähtöisesti. 
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Opiskelija hahmottaa asiakaspalvelun eri vaiheet ja aikatauluttaa työskentelynsä vaiheet. Opiskelija arvioi ja kehittää 
kykyään nähdä erilaisten vaatemallien ja värien toimivuutta erilaisille asiakkaille. 

Asiakaspalvelu  ja muutosompelu 6 osp 

Opiskelija ymmärtää hyvän asiakaspalvelun merkityksen työssään. Opiskelija tuntee asiakaspalvelun vaiheet myynti-
työssä. Hän tuntee kuluttajansuoja- sekä tuotevastuulain. Hän osaa käsitellä reklamaation. Hän on perillä turvalli-
suusosaamisesta asiakaspalvelutehtävissä. Hän tunnistaa sanattoman viestinnän peruseleitä ja osaa mukauttaa toi-
mintaansa positiiviseen ratkaisuun päästäkseen. Opiskelija suunnittelee ja valmistaa laadukkaita korjaus- ja muu-
tosompelutöitä asiakkaalle. Opiskelija osaa arvioida muutostyön/palvelun kokonaislaajuuden tehdessään hinta-arviota 
asiakkaalle. Opiskelija lyhentää lahkeet ja hihat. Hän tietää myös pidentämisen mahdollisuudet. Hän vaihtaa vetoket-
jun sekä kaventaa ja mahdollisuuksien mukaan leventää vaatetta sen menettämättä alkuperäistä muotoa. Hän nou-
dattaa työturvallisuutta. 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

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

 motivoivin ja aktivoivin menetelmin 

 opiskelijan vahvuuksia korostaen 

 ammattitaitovaatimuksiin verraten 

 opiskelijan itsearviointitaitoja kehittäen 

 suullista tai kirjallista palautetta antaen. 
 
Numeraalista arviointia oppimisesta ei anneta. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiske-
lijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. 
 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen: 

Opiskelijalle, jolla on aiemmin hankittua osaamista, ammattialan opettaja arvioi sitä ja tarvittaessa testaa valitsemil-
laan menetelmillä ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Arvioinnin ja testauksen perusteella suunnitellaan 
lisäopintojen tarve ja ammattiosaamisen näyttöön osallistuminen.  

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla asiakaslähtöisen valmistuksen työtehtävissä. 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä am-
mattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkin-
totilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

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

NÄYTÖN KUVAUS 

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

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

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

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

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

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

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

ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

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

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta  
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Tuotteen tai palvelun 
valmistus 

valmistaa ohjattuna tavoit-
teen mukaisen tuotteen tai 
palvelun 

valmistaa tavoitteen mukai-
sen tuotteen tai palvelun 

valmistaa tavoitteen mukai-
sen tuotteen tai palvelun 
sekä työskentelee suunnitel-
mallisesti 

työskentelee ohjattuna ase-
tettujen laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi ja noudat-
taa työaikoja ja sovittuja ai-
katauluja 

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

työskentelee suunnitelmalli-
sesti ja kustannustehok-
kaasti asetettujen laatuta-
voitteiden mukaisesti, nou-
dattaa työaikoja ja sovittuja 
aikatauluja ja neuvottelee 
niiden poikkeamisista 
 

Asiakaslähtöisen työproses-
sin suunnittelu 

suunnittelee ohjattuna omaa 
työtään asiakkaan tarpeet 
huomioon ottaen 

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

suunnittelee omaa työtään ja 
tekee toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman asiakkaan 
tarpeet huomioon ottaen 
sekä muuttaa suunnitelmaa 
tarpeen vaatiessa 
 

Hinnoittelu ratkaisee ohjattuna työhön 
liittyviä laskutoimituksia 

ratkaisee ohjattuna ammatti-
työhön liittyvät laskutoimituk-
set 

ratkaisee ammattityöhön liit-
tyvät laskutoimitukset 

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

laskee materiaalien kulutuk-
sen ja tekee hinta-arvion 
materiaalikustannuksista ja 

laskee materiaalien kulutuk-
sen ja tekee hinta-arvion ko-
konaiskustannuksista ja te-
kee tarjouksen, joka sisältää 



6 
 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, stailaus. 

 

arvioi ohjattuna työhön käy-
tettävän ajan 

materiaalikustannukset ja 
työhön käytettävän ajan 
 

Itsearviointi arvioi ja kehittää ohjattuna 
toimintaansa laatutavoittei-
den saavuttamiseksi. 

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

arvioi työskentelyään ja tuo-
tetta suhteessa tavoitteisiin 
ja muuttaa toimintaansa ha-
vaintojen mukaan 
 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Työmenetelmien ja  
-välineiden valinta 

neuvottelee ohjattuna asiak-
kaan kanssa tuotteelle ase-
tettavista vaatimuksista ja 
valitsee työmenetelmät ja -
välineet toteutukseen. 

neuvottelee asiakkaan 
kanssa tuotteelle asetetta-
vista vaatimuksista ja valit-
see työmenetelmät ja -väli-
neet toteutukseen. 

neuvottelee asiakkaan 
kanssa tuotteelle asetetta-
vista vaatimuksista ja esitte-
lee eri toteutusvaihtoehtoja 
ja valitsee työmenetelmät ja 
-välineet toteutukseen. 
 

 Materiaalien valinta ja 
käyttö 
 

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

valitsee ja käyttää toteutuk-
seen soveltuvia materiaaleja 
keskustellen ohjattuna asi-
akkaan kanssa niistä ja va-
lintojen vaikutuksesta tuot-
teen toimivuuteen, kestävyy-
teen, ulkonäköön, laatuun ja 
hintaan 

valitsee ja käyttää toteutuk-
seen soveltuvia materiaaleja 
keskustellen asiakkaan 
kanssa niistä ja valintojen 
vaikutuksesta tuotteen toimi-
vuuteen, kestävyyteen, ulko-
näköön, laatuun ja hintaan 
 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

 
Havainnollistaminen 

havainnollistaa ohjattuna 
tuotetta tai palvelua asiak-
kaalle. 

havainnollistaa tuotetta tai 
palvelua asiakkaalle käyt-
täen ammattialalle soveltu-
via visualisointimenetelmiä. 

havainnollistaa tuotetta tai 
palvelua asiakkaalle käyt-
täen ammattialalle soveltu-
via visualisointimenetelmiä, 
jotka herättävät asiakkaan 
kiinnostukseen tuotetta tai 
palvelua kohtaan. 

 
Estetiikan huomioon ottami-
nen valmistuksessa 

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

valmistaa asiakkaalle tuot-
teita, jotka ovat muodoltaan, 
mittasuhteiltaan ja värityk-
seltään tasapainoisia koko-
naisuuksia 

valmistaa asiakkaalle tuot-
teita, jotka ovat viimeisteltyjä 
ja muodoltaan, mittasuhteil-
taan sekä väritykseltään ta-
sapainoisia kokonaisuuksia 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 

ratkaisee työtehtävissä syn-
tyneitä ongelmatilanteita 
sekä tekee ohjattuna valin-
toja 

ratkaisee työtehtävissä syn-
tyneitä ongelmatilanteita 
sekä tekee valintoja ja ohjei-
den avulla päätöksiä 

ratkaisee työtehtävissä syn-
tyneitä ongelmatilanteita 
sekä tekee valintoja ja pää-
töksiä 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 
 
 
 

huolehtii ohjattuna asiakas-
tapaamisista luontevasti. 

huolehtii ja sopii asiakasta-
paamisista luontevasti ja 
joustavasti 

huolehtii ja sopii asiakasta-
paamisista luontevasti, jous-
tavasti ja rakentavasti 
 

Ammattietiikka 
 

työskentelee ohjattuna tehty-
jen sopimusten mukaan 

työskentelee tehtyjen sopi-
musten mukaan 
 

työskentelee tehtyjen sopi-
musten mukaan ja etsii tie-
toa tekijänoikeuksista ja ku-
luttajansuojalaista 
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Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 
 

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

noudattaa työstä annettuja 
työturvallisuusohjeita aiheut-
tamatta vaaraa itselleen tai 
muille 

noudattaa työstä annettuja 
työturvallisuusohjeita ja ot-
taa huomioon työyhteisön jä-
senten ja työympäristön tur-
vallisuuden 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

Opiskelija perehdytetään opintojen tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Tarkennetaan opiskelijan henki-
lökohtaista opiskelusuunnitelmaa huomioiden ammattiosaamisen näyttöjen vaikutukset. 
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2.1.2 KULTTUURILÄHTÖINEN VALMISTAMINEN 15 OSP 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

Opiskelija osaa 

 suunnitella ja valmistaa kulttuurilähtöisen tuotteen tai palvelun 

 valita ja käyttää kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja -välineitä 

 hankkia asiantuntijan apua 

 ratkaista ongelmatilanteita 

 toimia ja tehdä ammattityötä eri kulttuuritaustaisten kanssa 

 ilmaista asiansa ja tuoda esille erilaisia näkökantoja 

 noudattaa tehtyjä sopimuksia 

 noudattaa työaikoja ja aikatauluja 

 noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

Keskeiset sisällöt: 

 Kulttuurilähtöinen suunnittelu ja valmistus 

 Itsearviointi 

 Kulttuurilähtöisten työmenetelmien ja -välineiden käyttö 

 Materiaalien käyttö 

 Kestävän kehityksen huomioonottaminen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien valinnassa 

 Kulttuuritiedon hyödyntäminen suunnittelussa ja valmistuksessa 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 
Pukeutumisen ja interiöörien historiaa 
Tilastailauksen perusteet ja teemastailaukset 
 
Oppimisympäristö: Ammattiopisto tai työpaikka 
Toteuttamistavat: Lähiopiskelu, itsenäinen työskentely tai työssäoppiminen 

OPINTOJAKSOT  

Pukeutumisen ja interiöörien historiaa 

Keskeiset sisällöt: 
Opiskelija tunnistaa eri aikakausien pukeutumista ja sisustuksen tyylipiirteitä. Opiskelija käyttää kulttuurin tuntemus-
taan teemasomistuksissa. Hän muotoilee eri aikakausien pukuja ja somistaa taustat aikakauden henkeen sopivaksi. 

Tilastailauksen perusteet ja teemastailaukset 

Keskeiset sisällöt:  

Opiskelija hallitsee somistuksen periaatteet. Hän ottaa huomioon erilaisten tuoteryhmien näytteille asettamisen vaati-
mukset. Hän osaa asettaa tuotteitä näytteille ikkunaan tai myymälän sisätiloihin. Opiskelija ymmärtää myymälätilan 
rakenteellisen ryhmittelyn merkityksen myynnin edistämisessä. Hän tuntee erilaisia somistuskalusteita ja tietää valais-
tuksen merkityksen niin näyteikkunoissa kuin myös myymälätiloissa. 
Opiskelija suunnittelee ja valmistaa eri teemoihin ja tilanteisiin sopivia tilastailauksia eli somistuksia ottaen huomioon 
työturvallisuuden. Opiskelija ottaa huomioon kestävän kehityksen periaatteita toteutuksessa. 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

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



9 
 

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, stailaus. 

 

Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Tässä tutkinnon osassa tai opintojak-
sossa oppimista arvioidaan: 

 motivoivin ja aktivoivin menetelmin 

 opiskelijan vahvuuksia korostaen 

 ammattitaitovaatimuksiin verraten 

 opiskelijan itsearviointitaitoja kehittäen 

 suullista tai kirjallista palautetta antaen 
Numeraalista arviointia oppimisesta ei anneta. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiske-
lijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla kulttuurilähtöisen valmistuksen työtehtävissä. 
Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä am-
mattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä 
tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
 
Tutkinnon osan edellyttämä osaaminen pitää olla hankittuna ennen ammattiosaamisen näytön suorittamista. 

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

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

NÄYTÖN KUVAUS 

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

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

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

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

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

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

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

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

ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

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

ARVIOINNIN KOHDE  ARVIOINTIKRITEERIT 

 
1. Työprosessin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Kulttuurilähtöinen  
suunnittelu ja valmistus 

valmistaa ohjattuna kulttuuri-
lähtöisen tuotteen tai palve-
lun 

suunnittelee ja valmistaa 
kulttuurilähtöisen tuotteen tai 
palvelun 

suunnittelee ja valmistaa 
kulttuurilähtöisen tuotteen tai 
palvelun sekä työskentelee 
suunnitelmallisesti 

työskentelee ohjattuna ase-
tettujen laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi sekä nou-
dattaa työaikoja ja sovittuja 
aikatauluja 

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

työskentelee suunnitelmalli-
sesti ja kustannustehok-
kaasti asetettujen laatuta-
voitteiden mukaisesti sekä 
noudattaa työaikoja ja sovit-
tuja aikatauluja ja neuvotte-
lee niiden poikkeamisista 

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

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

arvioi työskentelyään ja 
tuotetta suhteessa tavoittei-
siin muuttaa toimintaansa 
havaintojensa mukaan. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Kulttuurilähtöisten työmene-
telmien ja -välineiden käyttö 

käyttää ohjattuna ammat-
tialansa kulttuurilähtöisiä 
työmenetelmiä ja - välineitä 
ammattialan sopimuskäytän-
teiden mukaisesti 

valitsee ohjattuna ja käyttää 
ammattialansa kulttuuriläh-
töisiä työmenetelmiä ja  
-välineitä ammattialan sopi-
muskäytänteiden mukaisesti 

valitsee ja käyttää, tarvitta-
essa yhteistyössä muiden 
alojen toimijoiden kanssa 
kulttuurilähtöisiä työmenetel-
miä ja -välineitä ammattialo-
jen sopimuskäytänteiden 
mukaisesti 

noudattaa asiantuntijan oh-
jeita 

ottaa tarvittaessa vastaan 
asiantuntijan apua työtä 
suunnitellessaan ja toteutta-
essaan 

hankkii tarvittaessa asian-
tuntijan apua työtä suunnitel-
lessaan ja toteuttaessaan 

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

käyttää ja valitsee ohjattuna 
ammattialan perinteisiä ja 
nykyisin käytössä olevia ma-
teriaaleja 

käyttää ja valitsee ammat-
tialan perinteisiä ja nykyisin 
käytössä olevia materiaaleja 

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

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

käyttää elinkaariajattelun 
huomioon ottavia työmene-
telmiä, -välineitä ja materiaa-
leja. 

käyttää elinkaariajattelun 
huomioon ottavia työmene-
telmiä, -välineitä ja materiaa-
leja ja kehittää toimintaansa 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  
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Kulttuuritiedon hyödyntämi-
nen suunnittelussa ja val-
mistuksessa 

hankkii ohjattuna ammat-
tialan kulttuuritietoa 

hankkii ammattialan kulttuu-
ritietoa ja ottaa ohjattuna 
huomioon kohderyhmän 

hankkii ammattialan kulttuu-
ritietoa ja ottaa huomioon 
kohderyhmän 

tunnistaa eri aikakausien 
tuotteita tai ympäristöjä ja 
niiden tyylipiirteitä käyttäen 
lähdeaineistoja 

tunnistaa ja ajoittaa eri aika-
kausien tuotteita tai ympäris-
töjä sekä niiden materiaa-
leja, rakenteita tai tyylipiir-
teitä 

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

käyttää ohjattuna hankki-
maansa tietoa toteuttami-
sessa. 

käyttää hankkimaansa tietoa 
toteuttamisessa ja ohjattuna 
suunnittelussa. 

käyttää hankkimaansa tietoa 
suunnittelussa ja toteuttami-
sessa. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Vuorovaikutus ja yhteistyö noudattaa vuorovaikutusti-
lanteisiin annettuja ohjeita 
toimiessaan yhdessä eri alo-
jen ammattilaisten kanssa 

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

ilmaisee selkeästi asiansa ja 
tuo rakentavasti esille erilai-
sia näkökantoja työskennel-
lessään yhdessä eri alojen 
ammattilaisten ja asiantunti-
joiden kanssa 

toimii ohjattuna eri kulttuuri-
alueilta tulevien kanssa 

toimii eri kulttuurialueilta tu-
levien kanssa 

toimii ja tekee ammattityötä 
eri kulttuurialueilta tulevien 
kanssa 

Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 

ratkaisee työtehtävissä syn-
tyneitä ongelmatilanteita 
sekä tekee ohjattuna valin-
toja 

ratkaisee työtehtävissä syn-
tyneitä ongelmatilanteita 
sekä tekee valintoja ja ohjei-
den avulla päätöksiä 

ratkaisee työtehtävissä syn-
tyneitä ongelmatilanteita 
sekä tekee valintoja ja pää-
töksiä erilaisissa tilanteissa 

Ammattietiikka työskentelee ohjattuna tehty-
jen sopimusten mukaan 

työskentelee tehtyjen sopi-
musten mukaan 

työskentelee tehtyjen sopi-
musten mukaan ja huomioi 
kulttuurierot sopimuksissa 

Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

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

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

noudattaa työstä annettuja 
työturvallisuusohjeita ja ot-
taa huomioon työyhteisön jä-
senten ja työympäristön tur-
vallisuuden. 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

Opiskelija perehdytetään opintojen tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Tarkennetaan opiskelijan henki-
lökohtaista opiskelusuunnitelmaa huomioiden ammattiosaamisen näyttöjen vaikutukset. 
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2.2 TUOTTEEN SUUNNITTELUN JA VALMISTUKSEN OSAAMIS-
ALA, STAILAUS 

 

2.2.1 TUOTTEEN SUUNNITTELU 15 OSP 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

Opiskelija osaa 

 toteuttaa ammattialan tavanmukaisia suunnitelmia 

 dokumentoida suunnitteluprosessin 

 käyttää suunnittelun ja dokumentoinnin työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja 

 valita valmistusmenetelmän, materiaalit ja tarvikkeet suunniteltuun tuotteeseen 

 käyttää suunnitelmia vuorovaikutustilanteissa 

 ratkaista suunnitelmien ongelmatilanteita 

 noudattaa aikatauluja ja tehtyjä sopimuksia 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

Keskeiset sisällöt: 

 Suunnitteluprosessin toteuttaminen 

 Dokumentointi ja suunnitelmien vuorovaikutteinen käyttö 

 Kestävän kehityksen arviointi suunnitelmissa 

 Ammattialan suunnitteluprosessin eri vaiheisiin soveltuvien työmenetelmien, työvälineiden sekä materiaalien 
valinta ja käyttö 

 Visuaalisen ilmaisun menetelmien käyttö 

 Dokumentoinnin työmenetelmien ja -välineiden käyttö 

 Tiedonhankinta 

 Valmistusmenetelmien, materiaalien ja tarvikkeiden valinta 

 Estetiikan hyödyntäminen materiaali-, rakenne ja työtaparatkaisuissa 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 
 

Opintojaksot:  

Ammattialan tuotesuunnitteluprosessit 
Kuvallinen ilmaisu 
 
Oppimisympäristö: Ammattiopisto tai työpaikka 
Toteuttamistavat: Lähiopiskelu, itsenäinen työskentely tai työssäoppiminen 

OPINTOJAKSOT 

Ammattialan tuotesuunnitteluprosessit 8 osp 

Keskeiset sisällöt: 

Opiskelija tutustuu alan erilaisiin tuotesuunnitteluprosesseihin ja oppii käyttämään niitä. Opiskelija oppii huomioimaan 
tuotteen suunnittelussa värin, tyylin, sommittelun, materiaalin, käyttötarkoituksen ja yksityiskohtien vaikutuksen tuot-
teeseen ja sen tekniseen toteutukseen. Opiskelija osaa suunnitella teknisen toteutuksen tuotteeseen. 
Opiskelija osaa ilmaista eri tekniikoita käyttäen erilaisia materiaaleja ja pintoja. Hän osaa laatia dokumentteja suunnit-
telemistaan tuotteista tai stailuksista. Opiskelija ymmärtää tekijänoikeuksien kunnioittamisen työskentelyssään, tietää 
mitä aineistoa tekijänoikeuslainsäädäntö koskee ja miten se vaikuttaa omaan työskentelyyn ja mallien ja kuvien käyt-
töön. 

Kuvallinen ilmaisu 7 osp 

Keskeiset sisällöt: 
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Opiskelija osaa piirtää ihmisen luonnollisissa mittasuhteissa. Hän osaa piirtää erilaisia vartalotyyppejä tukemaan pu-
keutumisneuvonnan ilmaisukeinoja. Opiskelija hallitsee piirustuksen ja maalauksen perustekniikoita. Hän osaa hyö-
dyntää muoto- ja väriopin tuntemustaan niin tuotteiden valmistuksessaan kuin myös stailauksen tehtävissään. Samoin 
sommittelun periaatteiden tuntemusta hän hyödyntää somistustehtävissään.  Plastisen sommittelun tekniikoilla opiske-
lija voi tuottaa taustarekvisiittaa somistuskokonaisuuksiin. Opiskelija hallitsee perspektiiviopin ja osaa käyttää sitä 
esim. näyteikkunasomistuksien suunnittelussa. Opiskelija tietää valokuvauksen perusteet ja käyttää valokuvausta  
(sekä henkilökuvausta että tilan kuvaamista) työvälineenä sekä markkinoinnissa että viestinnässä asiakkaan kanssa. 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

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

 motivoivin ja aktivoivin menetelmin 

 opiskelijan vahvuuksia korostaen 

 ammattitaitovaatimuksiin verraten 

 opiskelijan itsearviointitaitoja kehittäen 

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

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tuotteen suunnittelun työtehtävissä. Työtä 
tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitai-
tovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työ-
kohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että 
osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 

 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä 
kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

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

NÄYTÖN KUVAUS 

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

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

Tuotesuunnitteluprosessin toteuttaminen ja dokumentointi. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

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

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

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

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

ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

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

ARVIOINNIN KOHDE  ARVIOINTIKRITEERIT 

 
1. Työprosessin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Suunnitteluprosessin  
toteuttaminen 

toteuttaa ohjattuna ammat-
tialan tavan mukaisia suun-
nitelmia ammattialalle sovel-
tuvilla visuaalisen ilmaisun ja 
teknisen toteuttamisen kei-
noilla ammattialalle keskei-
sissä suunnitteluprosessin 
vaiheissa  

toteuttaa ohjattuna esteetti-
siä ammattialan tavan mu-
kaisia suunnitelmia ammat-
tialalle soveltuvilla visuaali-
sen ilmaisun ja teknisen to-
teuttamisen keinoilla ammat-
tialalle keskeisissä suunnit-
teluprosessin vaiheissa 
 

toteuttaa ammattialan tavan 
mukaan asiakkaan tavoitteet 
huomioon ottavia esteettisiä 
suunnitelmia ammattialalle 
soveltuvin visuaalisen ilmai-
sun ja teknisen toteuttami-
sen keinoin useisiin suunnit-
teluprosessin vaiheisiin 

Dokumentointi ja suunnitel-
mien vuorovaikutteinen 
käyttö 

dokumentoi ohjattuna suun-
nitteluprosessinsa ja käyttää 
ohjattuna suunnitelmiaan 
perusteluina vuorovaikutusti-
lanteissa 

dokumentoi suunnittelupro-
sessinsa ja käyttää ohjat-
tuna suunnitelmiaan perus-
teluina vuorovaikutustilan-
teissa 

dokumentoi suunnittelupro-
sessinsa ja käyttää suunni-
telmiaan perusteluina vuoro-
vaikutustilanteissa 

Kestävän kehityksen arvi-
ointi suunnitelmissa 

arvioi ohjattuna suunnitel-
mien materiaalisia ratkaisuja 
suhteessa tuotteen käyttö-
tarkoitukseen ja -ikään tai  
-ympäristöön. 

arvioi ohjattuna suunnitel-
mien materiaalisia tai visu-
aalisia ratkaisuja suhteessa 
tuotteen käyttötarkoitukseen 
ja -ikään tai -ympäristöön. 

arvioi suunnitelmien visuaali-
sia, materiaalisia ja valmis-
tusmenetelmällisiä ratkaisuja 
suhteessa tuotteen käyttö-
tarkoitukseen ja -ikään ja -
ympäristöön. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

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

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

käyttää ja valitsee ohjattuna 
ammattialan suunnitelmien 
tekemiseen liittyviä työme-
netelmiä, työvälineitä ja ma-
teriaaleja keskeisissä am-
mattialan suunnitteluproses-
sin vaiheissa 

käyttää ja valitsee ammat-
tialan suunnitelmien tekemi-
seen sopivimmat työmene-
telmät, työvälineet ja materi-
aalit ja soveltaa niitä ammat-
tialan suunnitteluprosessin 
eri vaiheissa 

käyttää ohjattuna tietotek-
niikkaa tiedonhallinnan, tal-
lentamisen ja tuottamisen 
sekä tiedon siirtämisen ja 
vastaanottamisen välineenä 

käyttää ohjattuna ammat-
tialan teknologiaa ja tietotek-
niikkaa suunnittelussa 

käyttää ammattialan teknolo-
giaa ja tietotekniikkaa suun-
nittelussa 
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Visuaalisen ilmaisun  
menetelmien käyttö 

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

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

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

Dokumentoinnin työmene-
telmien ja -välineiden käyttö 

laatii ohjattuna käsin tai ko-
neella ammattialan tavan 
mukaisia visuaalisia esityk-
siä esimerkiksi teknisiä piir-
roksia, malleja, materiaali-
näytteitä tai esityskuvia. 

laatii käsin tai ohjattuna ko-
neella ammattialan tavan 
mukaisia visuaalisia esityk-
siä esimerkiksi teknisiä piir-
roksia, malleja, materiaali-
näytteitä tai esityskuvia. 

laatii käsin ja koneella am-
mattialan tavan mukaisia vi-
suaalisia esityksiä esimer-
kiksi teknisiä piirroksia, mal-
leja, materiaalinäytteitä tai 
esityskuvia. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Tiedonhankinta 
 
 
 
 

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

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

tekee luonnoksia ja toteuttaa 
muita ammattialan tavan 
mukaisia visuaalisia esityk-
siä ympäristöstään ja käyt-
tää lähdeaineistoja sekä tul-
kitsee kuvia ja luonnoksia. 

Valmistusmenetelmien, ma-
teriaalien ja tarvikkeiden va-
linta 
 
 
 
 

etsii ohjattuna tuotteen 
suunnitelmaan sopivia mate-
riaaleja ja tarvikkeita sekä 
ottaa huomioon tuotteen val-
mistusmahdollisuudet 
 
 

etsii ja ohjattuna vertailee 
tuotteen suunnitelmaan so-
pivia vaihtoehtoisia materi-
aaleja ja tarvikkeita sekä ot-
taa ohjattuna huomioon tuot-
teen toteuttamiskelpoiset 
valmistusmahdollisuudet 
 

etsii, vertailee ja valitsee 
tuotteen suunnitelmaan so-
pivia vaihtoehtoisia materi-
aaleja ja tarvikkeita sekä ot-
taa huomioon tuotteen to-
teuttamiskelpoiset valmistus-
mahdollisuudet 

Estetiikan hyödyntäminen 
materiaali-, rakenne ja työ-
taparatkaisuissa 
 

ottaa ohjattuna huomioon 
väri-, muoto- tai tilasommit-
telun vaikutukset valitessaan 
ammattialan materiaali-, tai 
rakenne- tai työtaparatkai-
suja 

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

ottaa huomioon väri-, muoto- 
tai tilasommittelun vaikutuk-
set valitessaan ammattialan 
materiaali-, rakenne- ja työ-
taparatkaisuja 
 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 
 

ratkaisee ohjattuna suunni-
telmien ongelmatilanteita. 
 

ratkaisee suunnitelmien on-
gelmatilanteita ja tekee va-
lintoja. 

ratkaisee suunnitelmien on-
gelmatilanteita sekä tekee 
valintoja ja päätöksiä. 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 
 

tekee hänelle annetut tehtä-
vät 

tekee vastuullaan olevat teh-
tävät ja toimii yhteistyökykyi-
sesti 
 
 

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

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

työskentelee tehtyjen sopi-
musten mukaan ja sopii ai-
kataulumuutoksista etukä-
teen 

työskentelee tehtyjen sopi-
musten mukaan sekä suun-
nittelee aikatauluja ja nou-
dattaa niitä 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

Opiskelija perehdytetään opintojen tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Tarkennetaan opiskelijan henki-
lökohtaista opiskelusuunnitelmaa huomioiden ammattiosaamisen näyttöjen vaikutukset. 
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2.2.2 TUOTTEEN VALMISTAMINEN  45 OSP 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

Opiskelija osaa 

 suunnitella omaa työtään 

 valmistaa tuotteen 

 valita työhön sopivat työmenetelmät ja työotteet 

 valmistaa tuotteen käyttäen työohjeita ja -piirustuksia 

 valita ja hankkia tuotteeseen materiaalit 

 huoltaa työvälineitä 

 tehdä laskelmia, työohjeita ja työpiirustuksia valmistamastaan tuotteesta 

 viimeistellä tuotteen luovutuskuntoon 

 käyttää turvallisia työmenetelmiä 

 noudattaa työturvallisuusohjeita 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

Keskeiset sisällöt: 

 Valmistuksen suunnittelu 

 Tuotteen valmistus 

 Työpiirustusten ja -ohjeiden käyttö valmistuksessa 

 Itsearviointi 

 Ammattialan työmenetelmien ja työotteiden käyttö 

 Työvälineiden valinta ja käyttö 

 Työvälineiden huolto 

 Materiaalien taloudellinen käyttö 

 Materiaalien valinta 

 Estetiikan huomioon ottaminen valmistuksessa ja viimeistelyssä 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Opintojaksot: 
Kankaasta valmistettavat tuotteet 
Joustavat materiaalit ja erityismateriaalit 
Tuote- ja materiaalituntemus 

 
Oppimisympäristö: Ammattiopisto tai työpaikka 
Toteuttamistavat: Lähiopiskelu, itsenäinen työskentely tai työssäoppiminen 

OPINTOJAKSOT 

Kankaasta valmistettavat tuotteet 30 osp 

Opiskelija suunnittelee ja valmistaa vaatetusalan perustuotteita. Opiskelija osaa hyödyntää erilaisia kaavoitustapoja. 
Opiskelija käyttää tuotteen valmistuksessa työhön sopivia työohjeita sekä laatii niitä. Hän käyttää sopivia työotteita, 
työmenetelmiä, laitteita ja koneita. Opiskelija huomioi materiaalin valinnan vaikutuksen ja menekin merkityksen tuot-
teen suunnittelu- ja valmistusprosesseissa. Opiskelija valmistaa laadukkaita tuotteita ja viimeistelee ne huolellisesti. 
Hän toimii aikatauluja noudattaen ja yhteistyökykyisesti sekä huomioi ergonomian ja työturvallisuusohjeet.  

Joustavat materiaalit ja erityismateriaalit 8 osp 

Opiskelija suunnittelee ja valmistaa tuotteita joustavista materiaaleista. Hän osaa valita joustaviin materiaaleihin sopi-
vat kaavat, rakenteet, työmenetelmät, työotteet sekä koneet ja laitteet. Opiskelija osaa valmistaa esteettisiä ja käyttö-
tarkoitukseen sopivia tuotteita. 
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Opiskelija suunnittelee ja valmistaa erityismateriaaleista (esim. nahka, keinonahka, pinnoitetut materiaalit, tekoturkis 
tms.) tuotteita. Hän osaa valita niihin sopivat työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit. Hän osaa huoltaa koneet ja 
työvälineet. Opiskelija osaa laatia työohjeita ja työkuvia valmistamiinsa tuotteisiin. 

Tuote- ja materiaalituntemus 7 osp 

Opiskelija tuntee vaatteista käytettävät yleiset nimikkeet. Hän tuntee erilaiset mitoitusjärjestelmät niin naisten, miesten 
kuin lasten vaatetukseen liittyen.  
Opiskelija tuntee vaatetusalan perinteiset ja uudet materiaalit (tekstiilikuidut ja kauppanimet) sekä niiden ominaisuudet 
ja tunnistamistavat. Hän tuntee sidokset, viimeistykset sekä hoito- ja pesumerkinnät. Opiskelija tuntee tekstiilikuitu-
materiaalien ekologisia ongelmakohtia ja tunnistaa ympäristöystävällisesti tuotetut raaka-aineet merkinnöistä. Opiske-
lija osaa neuvoa ja opastaa asiakasta materiaaleihin liittyvissä kysymyksissä.  

OPPIMISEN ARVIOINTI 

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

 motivoivin ja aktivoivin menetelmin 

 opiskelijan vahvuuksia korostaen 

 ammattitaitovaatimuksiin verraten 

 opiskelijan itsearviointitaitoja kehittäen 

 suullista tai kirjallista palautetta antaen 
Numeraalista arviointia oppimisesta ei anneta. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiske-
lijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. 
 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Opiskelijalle, jolla on aiemmin hankittua osaamista, ammattialan opettaja arvioi sitä ja tarvittaessa testaa valitsemil-
laan menetelmillä ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Arvioinnin ja testauksen perusteella suunnitellaan 
lisäopintojen tarve ja ammattiosaamisen näyttöön osallistuminen. 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä 
toimimalla ammattialan ammattitaitovaatimusten mukaisessa työtehtävässä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, 
että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, 
arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa 
peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen 
osoittamisen kattavuus varmistuu. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä 
kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

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

NÄYTÖN KUVAUS 

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

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

Vaatetusalan perustuotteen valmistaminen. 
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NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

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

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

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

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

ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

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

ARVIOINNIN KOHDE  ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta  
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Valmistuksen suunnittelu 
 

suunnittelee ohjattuna omaa 
työtään. 
 

suunnittelee omaa työtään ja 
tekee ohjattuna työsuunnitel-
man. 

suunnittelee omaa työtään ja 
tekee tarkoituksenmukaisen 
työsuunnitelman sekä muut-
taa suunnitelmia tarpeen 
vaatiessa. 

Tuotteen valmistus valmistaa ohjattuna tavoit-
teen mukaisen tuotteen  

valmistaa tavoitteen mukai-
sen tuotteen valmistusaika-
taulua noudattaen 
 

valmistaa tavoitteen mukai-
sen tuotteen sekä työskente-
lee suunnitelmallisesti sovit-
tuja valmistusaikatauluja 
noudattaen ja mahdollisista 
poikkeamista neuvotellen 

Työpiirustusten ja  
– ohjeiden käyttö valmistuk-
sessa 
 

valmistaa ohjattuna ammat-
tialan tuotteita työohjeiden ja 
työpiirustusten mukaan 

valmistaa ammattialan tuot-
teita työohjeiden ja työpiirus-
tusten mukaan ja tekee oh-
jattuna työohjeita ja työpii-
rustuksia valmistamastaan 
tuotteesta 

valmistaa ammattialan tuot-
teita työohjeiden ja työpiirus-
tusten mukaan ja tekee työ-
ohjeita ja työpiirustuksia val-
mistamastaan tuotteesta 

Itsearviointi 
 

arvioi työskentelyään ja tuo-
tetta suhteessa tavoitteisiin 

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

arvioi ja kehittää toimin-
taansa laatutavoitteiden saa-
vuttamiseksi 

2. Työmenetelmien, -välinei-
den ja materiaalin hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  
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Ammattialan työmenetel-
mien ja työotteiden käyttö 

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

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

valitsee työhön sopivat työ-
menetelmät ja työotteet sekä 
käyttää niitä tarkoituksenmu-
kaisesti ja turvallisesti erilai-
sissa työtilanteissa 

Työvälineiden valinta ja 
käyttö 

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

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

valitsee työhön sopivat työ-
välineet, koneet ja laitteet 
sekä käyttää, pitää kun-
nossa ja huoltaa niitä tarkoi-
tuksenmukaisesti ja turvalli-
sesti erilaisissa työtilanteissa 

käyttää ohjattuna tietotek-
niikkaa tiedonhallinnan, tal-
lentamisen ja tuottamisen 
sekä tiedon siirtämisen ja 
vastaanottamisen välineenä 

käyttää ohjattuna ammat-
tialan teknologiaa ja tietotek-
niikkaa valmistuksessa 

käyttää ammattialan teknolo-
giaa ja tietotekniikkaa val-
mistuksessa 

Materiaalien taloudellinen 
käyttö 

käyttää ohjeiden avulla tar-
koituksenmukaisia materiaa-
leja taloudellisesti 

käyttää tarkoituksenmukai-
sia materiaaleja taloudelli-
sesti 

hankkii tarkoituksenmukaisia 
materiaaleja ja käyttää niitä 
taloudellisesti 

ratkaisee ohjattuna ammatti-
työhön liittyviä laskutoimituk-
sia 

ratkaisee ohjattuna ammatti-
työhön liittyvät laskutoimituk-
set 

ratkaisee ammattityöhön liit-
tyvät laskutoimitukset  

Työvälineiden huolto huoltaa ohjattuna työväli-
neet, koneet ja laitteet. 

huoltaa työvälineet, koneet 
ja laitteet. 

huoltaa työvälineet, koneet 
ja laitteet ja kutsuu tarvitta-
essa paikalle ammattilaisen. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

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

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

valitsee huollettavuudeltaan 
ja hinnaltaan käyttötarkoituk-
seen, -kohteeseen ja tyyliin 
sopivia ammattialan materi-
aaleja ja käyttää niitä talou-
dellisesti. 

Estetiikan huomioon ottami-
nen valmistuksessa ja vii-
meistelyssä 
 

valmistaa ja viimeistelee 
tuotteen ohjattuna luovutus-
kuntoon 

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

valmistaa tuotteen arvioiden 
sen muotoa, mittasuhteita ja 
valmistustapaa sekä viimeis-
telee tuotteen luovutuskun-
toon 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 

ratkaisee ohjattuna työtehtä-
vissä syntyneitä ongelmati-
lanteita tutuissa tilanteissa 

ratkaisee työtehtävissä syn-
tyneitä ongelmatilanteita ja 
tekee ohjeiden avulla valin-
toja  

ratkaisee työtehtävissä syn-
tyneitä ongelmatilanteita 
sekä tekee valintoja ja pää-
töksiä oma-aloitteisesti, toi-
mii erilaisissa tilanteissa tar-
koituksenmukaisesti  

Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii työyhteisön jäsenenä 
ja tekee vastuullaan olevat 
tehtävät annettujen ohjeiden 
mukaisesti 

toimii työyhteisön jäsenenä 
sekä edistää ohjeiden avulla 
työyhteisön toimintaa 

toimii yhteistyökykyisesti eri-
laisten ihmisten kanssa ja 
edistää oma-aloitteisesti työ-
yhteisön toimintaa 

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

noudattaa työaikoja ja käyt-
tää työajan tarkoituksenmu-
kaisesti sekä toimii vastuulli-
sesti tavoitteen saavutta-
miseksi sovitussa aikatau-
lussa 
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Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

käyttää ohjattuna turvallisia 
ja sopivasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetelmiä 
ottaen huomioon er-
gonomian 

käyttää ohjeiden avulla tur-
vallisia ja sopivasti kuormit-
tavia ja vaihtelevia työmene-
telmiä ottaen huomioon er-
gonomian 

käyttää oma-aloitteisesti tur-
vallisia ja sopivasti kuormit-
tavia ja vaihtelevia työmene-
telmiä ottaen huomioon er-
gonomian 

noudattaa annettuja työtur-
vallisuusohjeita  

noudattaa työturvallisuusoh-
jeita  

noudattaa työturvallisuusoh-
jeita, havaitsee ja tunnistaa 
työhönsä liittyvät vaarat ja il-
moittaa niistä  

huolehtii työympäristön siis-
teydestä, välttää riskejä 
työssään. 

huolehtii työympäristön siis-
teydestä, välttää riskejä 
työssään ja ottaa huomioon 
työyhteisön muut jäsenet. 

kehittää työympäristön viih-
tyvyyttä välttää riskejä työs-
sään ja ottaa huomioon työ-
yhteisön muut jäsenet. 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

Opiskelija perehdytetään opintojen tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Tarkennetaan opiskelijan henki-
lökohtaista opiskelusuunnitelmaa huomioiden ammattiosaamisen näyttöjen vaikutukset. 
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2.4 VALINNAISET TUTKINNON OSAT 
Ammattitaitovaatimukset, sisällöt ja arviointi 
 

2.4.1 ASIAKASPAVELUN JA MYYNTITYÖN TOTEUTTAMINEN 15 OSP 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

Opiskelija osaa 

 palvella asiakkaita erilaisissa myynnin asiakaspalvelutilanteissa 

 selvittää asiakkaan tarpeet ja odotukset 

 käyttää tietoa myyntituotteista ja palveluista asiakastilanteessa 

 käyttää ammattialan osaamista asiakastilanteessa 

 suunnitella myyntitapahtumaa 

 pitää myyntipaikan viihtyisänä ja houkuttelevana 

 toimia työyhteisön jäsenenä 

 noudattaa työaikoja 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

Keskeiset sisällöt: 

 Myynnin edistäminen 

 Asiakaspalvelu ja myyntityö 

 Palautteen vastaanotto 

 Asiakaspalvelun ja myyntityön menetelmien käyttö 

 Oheistehtävien tekeminen 

 Tuote-, palvelu- ja ammattitiedon hankinta 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 
 

Oppimisympäristöt: Työssäoppimispaikat: vaatetusliikkeet, tavaratalojen pukeutumisosastot, kangas- ja käsityötarvi-

keliikkeet 
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

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

 motivoivin ja aktivoivin menetelmin 

 opiskelijan vahvuuksia korostaen 

 ammattitaitovaatimuksiin verraten 

 opiskelijan itsearviointitaitoja kehittäen 

 suullista tai kirjallista palautetta antaen 
Numeraalista arviointia oppimisesta ei anneta. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiske-
lijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. 
 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Opiskelijalle, jolla on aiemmin hankittua osaamista, ammattialan opettaja arvioi sitä ja tarvittaessa testaa valitsemil-
laan menetelmillä ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Arvioinnin ja testauksen perusteella suunnitellaan 
lisäopintojen tarve ja ammattiosaamisen näyttöön osallistuminen. 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

Ammattitaidon osoittamistavat: 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla ammattialansa myyntiin liittyvissä asiakaspal-
velutehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
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Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä 
kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

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

NÄYTÖN KUVAUS 

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

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

Alan asiakaspalvelu ja myyntityö sekä työhön kuuluvien oheistehtävien tekeminen. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

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

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

(x) em. yhdessä 

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

ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

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

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta  
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Myynnin edistäminen tekee ohjattuna hyllytystä ja 
esillepanoa 

tekee hyllytystä ja esillepa-
noa 

tekee hyllytystä, esillepanoa 
ja somistusta 
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Asiakaspalvelu ja myyntityö selvittää asiakkaan tarpeita 
ja palvelee häntä  

selvittää asiakkaan tarpeita 
ja palvelee häntä kohteliaasti  

selvittää asiakkaan tarpeita 
ja palvelee häntä aktiivisesti 
ja kohteliaasti   

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

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

arvioi ja kehittää toimin-
taansa laatutavoitteiden saa-
vuttamiseksi sekä muuttaa ja 
kehittää toimintaa saamansa 
palautteen mukaan.  

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Asiakaspalvelun ja myynti-
työn menetelmien käyttö 

käyttää ohjattuna myynti- ja 
markkinointimenetelmiä 

käyttää myynti- ja markki-
nointimenetelmiä 

käyttää myynti- ja markki-
nointimenetelmiä sekä arvioi 
niiden soveltuvuutta ammat-
tialalle 

palvelee ohjattuna asiakasta 
kohteliaasti 

palvelee asiakasta kohteli-
aasti ja vuorovaikutteisesti 

palvelee asiakasta kohteli-
aasti, vuorovaikutteisesti ja 
esitellen vaihtoehtoja 

ottaa vastaan palveluun tai 
myyntityöhön liittyvää pa-
lautetta 

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

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

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

huolehtii työympäristön toi-
mivuudesta, siisteydestä ja 
viihtyisyydestä. 

huolehtii oma-aloitteisesti 
työympäristön toimivuu-
desta, siisteydestä ja viihtyi-
syydestä. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Tuote-, palvelu- ja  
ammattitiedon hankinta 

etsii ohjattuna tietoa myynti-
tuotteista ja palveluista  

etsii tietoa myyntituotteista ja 
palveluista 

etsii tietoa myyntituotteista ja 
palveluista sekä käyttää sitä 
työssään 

käyttää ohjattuna ammat-
tialan osaamista palvelu- ja 
myyntityössä. 

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

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

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii ohjattuna asiakaspal-
velu- ja myyntitilanteissa 

toimii asiakaspalvelu- ja 
myyntitilanteissa ja pyytää 
tarvittaessa apua muilta 

toimii tilanteen vaatimalla ta-
valla asiakaspalvelu- ja 
myyntitilanteissa 

keskustelee asiakkaan 
kanssa 

keskustelee asiakkaan 
kanssa, kuuntelee häntä ja 
ilmaisee itseään selkeästi 

keskustelee asiakkaan 
kanssa, kuuntelee häntä ja 
ilmaisee itseään selkeästi ja 
luottamusta herättäen 

Ammattietiikka noudattaa työaikoja sekä 
käyttäytyy ja pukeutuu ohjei-
den mukaan. 

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

noudattaa työaikoja sekä 
käyttäytyy ja pukeutuu tilan-
teen vaatimusten mukaan ja 
toimii työyhteisössään aloit-
teellisesti. 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

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

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

Opiskelija osaa 

 suunnitella ja laatia tavoitteet ohjaukselle 

 ohjata ja neuvoa ammattityön tekemistä 

 arvioida ohjattavien työskentelyä 

 laatia työ- ja käyttöohjeita 

 laskea ohjauksesta muodostuvia kustannuksia 

 vastaanottaa palautetta toiminnastaan 

 kehittää toimintaansa palautteen mukaan 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

Työnprosessin hallinta: 

 Ohjauksen suunnittelu 

 Ohjaus ja neuvonta 

 Palautteen vastaanotto ja arviointi 
 
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: 

 Ohjausmenetelmien käyttö 

 Materiaalien käyttö 
 
Työ perustana olevan tiedon hallinta: 

 Ammattialan keskeisen sisällön käyttö ohjaustilanteessa 

 Dokumentointi 
 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Oppimisympäristöt: Työssäoppimispaikat 
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

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

 motivoivin ja aktivoivin menetelmin 

 opiskelijan vahvuuksia korostaen 

 ammattitaitovaatimuksiin verraten 

 opiskelijan itsearviointitaitoja kehittäen 

 suullista tai kirjallista palautetta antaen 
Numeraalista arviointia oppimisesta ei anneta. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiske-
lijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. 
 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Opiskelijalle, jolla on aiemmin hankittua osaamista, ammattialan opettaja arvioi sitä ja tarvittaessa testaa valitsemil-
laan menetelmillä ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Arvioinnin ja testauksen perusteella suunnitellaan 
lisäopintojen tarve ja ammattiosaamisen näyttöön osallistuminen. 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

Ammattitaidon osoittamistavat: 

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

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

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

NÄYTÖN KUVAUS 

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

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

Alan ohjaustoiminnan toteuttaminen. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

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

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

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

ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

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

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta  
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Ohjauksen suunnittelu arvioi ohjattavien odotuksia 
ja asettaa tavoitteita ohjauk-
selle oman ohjaajan kanssa 

arvioi ohjattavien odotuksia 
ja valmiuksia 

arvioi ohjattavien odotuksia 
ja valmiuksia ja asettaa oh-
jaukselle tavoitteet 
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laatii ohjaukselle kokonais-
suunnitelman oman ohjaajan 
avulla 

laatii ohjeiden avulla ohjaus-
tilanteelle kokonaissuunnitel-
man 

laatii ohjaukselle kokonais-
suunnitelman, joka sisältää 
ohjaukseen osallistuville ai-
heutuvat kustannukset 

Ohjaus ja neuvonta selviytyy ohjaustilanteesta ja 
käyttää ammattikieltä oman 
ohjaajan avustamana 

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

selviytyy ohjaustilanteesta ja 
opastaa työvaiheissa neu-
voen ja malliksi tehden sekä 
käyttää ohjauksessa ammat-
tikieltä ja antaa kirjallista tai 
muuta materiaalia tarpeen 
mukaan 

Palautteen vastaanotto ja 
arviointi 

arvioi ohjaustaan ja vastaan-
ottaa palautetta ohjauksesta. 

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

arvioi ohjaustaan ja vastaan-
ottaa palautetta ohjaustilan-
teesta ja muuttaa toimintata-
poja tarvittaessa sekä kehit-
tää ohjausprosessia. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Ohjausmenetelmien käyttö ohjaa yksilöä tai koko ryh-
mää valiten ohjauksen 
avulla kulloinkin käytettävän 
ohjaustavan 

ohjaa yksilöä tai koko ryh-
mää valiten harkintansa mu-
kaan kulloinkin käytettävän 
ohjaustavan 

ohjaa yksilöä tai koko ryh-
mää valiten harkintansa mu-
kaan kulloinkin käytettävän 
ohjaustavan, kiinnittää huo-
miota ohjattavien erityistar-
peisiin ja mukauttaa toimin-
taansa niiden mukaan 

Materiaalien käyttö käyttää ohjausta tukevaa ja 
havainnollistavaa materiaa-
lia. 

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

valitsee ja käyttää ohjausta 
tukevaa ja havainnollistavaa 
materiaalia. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Ammattialan keskeisen si-
sällön käyttö ohjaustilan-
teessa 

käyttää ohjaajan avusta-
mana ammattialan keskeistä 
sisältöä ohjaustilanteessa 

käyttää ammattialan kes-
keistä sisältöä ohjaustilan-
teessa 

käyttää ammattialan sisäl-
töjä sekä niihin kuuluvia eri-
tyistaitoja siten, että kohden-
taa ohjauksen ohjattavien 
oppimisedellytysten mukaan 

Dokumentointi laatii ohjattuna kirjallisia työ-
ohjeita tms. havainnollista-
vaa materiaalia.  

laatii kirjallisia työohjeita 
tms. havainnollistavaa mate-
riaalia. 

laatii kirjallisia työohjeita 
tms. havainnollistavaa mate-
riaalia havaitsemansa tar-
peen mukaan. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 

havainnoi ohjattavien tar-
peita ja ottaa ne huomioon 
ohjauksessa 

havainnoi ohjattavien tar-
peita ja ottaa ne huomioon 
ohjauksessa ja arvioi ohjaa-
jan avustamana heidän edis-
tymistään 

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

Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii vuorovaikutuksessa 
ohjattavien kanssa 

toimii vuorovaikutuksessa 
ohjattavien kanssa sekä ha-
vainnoi ryhmän sosiaalisia 
suhteita ja ottaa ne huomi-
oon ohjaustilanteessa 

toimii vuorovaikutuksessa 
ohjattavien kanssa sekä ha-
vainnoi ryhmän sosiaalisia 
suhteita ja ottaa ne huomi-
oon ohjaustilanteessa edis-
täen toiminnallaan ryhmäyty-
mistä 
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Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

sopii ohjeiden avulla yhtei-
sistä pelisäännöistä ryh-
mässä 

sopii yhteisistä pelisään-
nöistä ryhmässä  

sopii yhteisistä pelisään-
nöistä ryhmässä, ottaa huo-
mioon ryhmästä tulleet toi-
veet ja huolehtii ryhmän tur-
vallisuudesta 

käyttää ohjattuna työhyvin-
vointia ylläpitäviä toimintata-
poja. 

käyttää työhyvinvointia yllä-
pitäviä toimintatapoja. 

käyttää ja edistää työhyvin-
vointia ylläpitäviä toimintata-
poja. 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

Opiskelija perehdytetään opintojen tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Tarkennetaan opiskelijan henkilö-
kohtaista opiskelusuunnitelmaa huomioiden ammattiosaamisen näyttöjen vaikutukset. 
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2.4.4 PALVELUN TUOTTEISTAMINEN 15 OSP 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

Opiskelija osaa 

 tuotteistaa ammatillisesta osaamisestaan alan palvelun 

 arvioida ammatillisen osaamisen vahvuuksia 

 ideoida eri toimintamalleja 

 laskea tuotteen tai palvelun kokonaiskustannukset 

 kartoittaa vaatetusalan palveluja tarjoavia tekijöitä 

 markkinoida palveluaan 

 ratkaista ongelmatilanteita 

 noudattaa tuotteistamisessa vaatetusalan kestävän kehityksen periaatteita 

 noudattaa tehtyjä sopimuksia, tuotevastuu- ja kuluttajansuojalainsäädäntöä 

 noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

Työnprosessin hallinta 

 Ammatillisen osaamisen tuotteistaminen  

 Tuotteistamisen toteuttaminen 

 Itsearvioiti 
 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Tuotteistamisen, -välineiden ja materiaalin käyttö 

 Hinnoittelu 
 
Työ perustana olevan tiedon hallinta 

 Tiedonhankinta 

 Markkinatilanteen kartoitus  
 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Oppimisympäristöt: Työssäoppimispaikat 
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

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

 motivoivin ja aktivoivin menetelmin 

 opiskelijan vahvuuksia korostaen 

 ammattitaitovaatimuksiin verraten 

 opiskelijan itsearviointitaitoja kehittäen 

 suullista tai kirjallista palautetta antaen 
Numeraalista arviointia oppimisesta ei anneta. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiske-
lijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. 
 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Opiskelijalle, jolla on aiemmin hankittua osaamista, ammattialan opettaja arvioi sitä ja tarvittaessa testaa valitsemil-
laan menetelmillä ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Arvioinnin ja testauksen perusteella suunnitellaan 
lisäopintojen tarve ja ammattiosaamisen näyttöön osallistuminen. 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 
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Ammattitaidon osoittamistavat: 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä ammattialan ammattitaitovaatimusten mukaisessa työ-
tehtävässä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa mää-
rättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä katta-
vasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

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

NÄYTÖN KUVAUS 

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

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

Vaatetusalan palveluprosessin tuotteistaminen. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

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

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

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

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

ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

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

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Ammatillisen osaamisen 
tuotteistaminen 
 

arvioi ohjattuna ammatillisen 
osaamisen vahvuuksia 
 

arvioi ammatillisen osaami-
sen vahvuuksia ja mahdolli-
suuksia toimia yrittäjänä 

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

tekee ammattialan työtä 
 

tekee ammattialan laatuvaa-
timukset täyttävää työtä 

tekee kustannustehokkaasti 
ammattialan laatuvaatimuk-
set täyttävää työtä 

Tuotteistamisen 
toteuttaminen 
 

ideoi ohjattuna eri toiminta-
malleja kannattavuutta aja-
tellen 
 

ideoi ja testaa ohjattuna eri 
toimintamalleja kannatta-
vuutta ajatellen 
 

ideoi ja testaa eri toiminta-
malleja kannattavuutta aja-
tellen ja markkinoi tuotteis-
tettua palveluaan 

toteuttaa tuotteistamisen ot-
taen ohjattuna huomioon 
asiakkaan tarpeet 

toteuttaa tuotteistamisen ot-
taen huomioon asiakkaan 
tarpeet 

toteuttaa tuotteistamisen en-
nakoiden asiakkaan tarpeet 

Itsearviointi 
 

arvioi ja kehittää ohjattuna 
tuotteistetun palvelun toteu-
tusta kustannustehokkaaksi. 
 
 

arvioi ja kehittää ohjattuna 
tuotteistetun palvelun toteu-
tusta kustannustehokkaaksi 
ja kohderyhmän tarpeet koh-
taavaksi 

arvioi ja kehittää tuotteiste-
tun palvelun toteutusta ja 
markkinointia kustannuste-
hokkaaksi ja kohderyhmän 
tarpeet kohtaavaksi 

2. Työmenetelmien, -välinei-
den ja materiaalinhallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Tuotteistamisen 
työmenetelmien ja 
– välineiden käyttö 

käyttää ohjattuna ammatilli-
sen osaamisen työmenetel-
miä ja -välineitä tuotteen tai 
palvelun toteuttamisessa 

käyttää ammatillisen osaa-
misen työmenetelmiä ja -vä-
lineitä tuotteen tai palvelun 
toteuttamisessa 

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

Hinnoittelu 
 

laskee ohjattuna oman työ-
panoksen osuuden tuotteen 
tai palvelun kustannuksista 

laskee oman työpanoksen 
osuuden tuotteen tai palve-
lun kustannuksista 

laskee tuotteen tai palvelun 
kokonaiskustannukset 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Tiedonhankinta etsii ohjattuna tietoa sopi-
musjärjestelmistä, tuotevas-
tuu- ja kuluttajansuojalain-
säädännöstä ja immateriaa-
lioikeuksista 
 

etsii tietoa sopimus-järjestel-
mistä, tuotevastuu- ja kulut-
tajansuojalain-säädännöstä 
ja immateriaalioikeuksista 
sekä käyttää tietoa ohjattuna 
tuotteistamiseen 
 

etsii tietoa sopimusjärjestel-
mistä, tuotevastuu- ja kulut-
tajansuojalainsäädännöstä 
ja immateriaalioikeuksista, 
käyttää tietoa tuotteistami-
seen ja soveltaa etsimäänsä 
tietoa neuvotellessaan työ-
hön liittyvistä asioista asiak-
kaan kanssa 

Markkinatilanteen 
kartoitus 

kartoittaa ammattialansa 
palveluja tarjoavia tekijöitä 
 

kartoittaa ammattialansa 
palveluja tarjoavia tekijöitä ja 
käyttää tietoa ohjattuna tuot-
teen tai palvelun tuotteista-
miseen 
 

kartoittaa ammattialansa 
palveluja tarjoavia tekijöitä, 
käyttää tietoa tuotteen tai 
palvelun tuotteistamiseen ja 
kehittää palveluaan kilpaili-
joitaan houkuttelevammaksi 

markkinoi palveluaan am-
mattialan tavan mukaisin 
menetelmin 

markkinoi palveluaan ohjat-
tuna usealla eri menetel-
mällä 

markkinoi palveluaan use-
alla eri menetelmällä 
 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 
 

tunnistaa työssä syntyneitä 
ongelmatilanteita sekä rat-
kaisee ohjattuna niitä 
 

tunnistaa työssä syntyneitä 
ongelmatilanteita sekä rat-
kaisee niitä 
 

tunnistaa työssä syntyneitä 
ongelmatilanteita, ratkaisee 
niitä ja löytää vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 
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Ammattietiikka käyttää ohjattuna tuotteessa 
tai palvelussa ammattialan 
kestävän kehityksen mukai-
sia toimintatapoja 
 

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

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

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 
 

käyttää palvelun ja tuotteen 
toteutuksessa ohjeiden mu-
kaisia suojaimia, työmene-
telmiä ja -välineitä 
 

käyttää palvelun ja tuotteen 
toteutuksessa ohjeiden mu-
kaisia suojaimia ja -työväli-
neitä ja sopivasti kuormitta-
via työmenetelmiä. 

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

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

Opiskelija perehdytetään opintojen tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Tarkennetaan opiskelijan henkilö-
kohtaista opiskelusuunnitelmaa huomioiden ammattiosaamisen näyttöjen vaikutukset. 
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2.4.6 STAILAAMINEN 15 OSP 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

Opiskelija osaa 

 toteuttaa asiakkaan ulkoasun, kohteen, tilan, tai tapahtuman tyylin suunnittelun 

 käyttää ammattialan osaamista tyylin suunnittelussa 

 seurata trendejä ja tunnistaa tyylejä 

 käyttää ammattialansa tuotteita ja materiaaleja tyylin suunnittelussa 

 käyttää työssä esteettisiä tekijöitä 

 tehdä yhteistyötä 

 noudattaa aikatauluja 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

Keskeiset sisällöt: 

 Työn suunnittelu (asiakkaan ulkonäkö, kohde, tila tai tapahtuma) 

 Työn toteutus (tyylin suunnittelun toteutus) 

 Itsearviointi  

 Työmenetelmien käyttö (muokkaa, täydentää tai uusii asiakkaan ulkonäköä, kohdetta, tilaa tai tapahtumaa) 

 Työvälineiden käyttö 

 Materiaalien käyttö 

 Kestävän kehityksen huomioon ottaminen  

 Tyyli- ja trenditiedon hankinta 

 Estetiikan huomioon ottaminen (muodot, värit, suhteet, tasapainot ja kokonaisuudet) 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu  

 Vuorovaikutus ja yhteistyö (aikataulut ja neuvottelut) 
 
Oppimisympäristö: Ammattiopisto tai työpaikka 
Toteuttamistavat: Lähiopetus, itsenäinen työskentely tai työssäoppiminen 

OPINTOJAKSOT 

Tilannepukeutuminen ja trendit 6 osp 

Opiskelija osaa etsiä tietoa tulevan kauden väreistä ja trendeistä. Hän hyödyntää tietoa asiakkaan stailauksessa. 
Opiskelija osaa ehdottaa asiakkaalle eri tilanteisiin ja tilaisuuksiin sopivia asukokonaisuuksia (työhön, vapaa-aikaan, 
matkoille ja juhliin). Hän tietää, mitä kutsukortissa mainitut asiat tarkoittavat pukeutumisessa. Hän tietää myös kan-
sainvälisiä kulttuurieroja pukeutumisen käytännöissä (työ- ja etikettipukeutuminen). 

Tapahtuman järjestäminen ja markkinointi 9 osp 

Opiskelija suunnittelee ja valmistaa muotinäytöksiä sekä erilaisia tapahtumia, esimerkiksi asiakastilaisuuksia tai myyn-
titapahtumia tai osallistuu messuille. Muotinäytösten järjestämisessä opiskelijat toimivat työryhmissä. He valitsevat 
esitettävät tuotteet, rakentavat tarvittaessa lavan ja ympäristön, laativat koreografian ja valitsevat musiikin. Opiskelijat 
hankkivat mallit ja tekevät yhteistyötä muotiliikkeiden kanssa. Opiskelijat hankkivat luvan Teostolta musiikin esittämi-
seen.  
 
Muita asiakas- tai markkinointitapahtumia järjestetään ajankohtaisuuden ja kysynnän mukaan esimerkiksi seuraavan 
laisia: Asiakastilaisuuteen opiskelijat valitsevat yhteistyökumppanin ja teeman. Opiskelijat järjestävät tapahtuman puit-
teet kuntoon, he laativat ohjelman ja toteuttavat asiakastilaisuuden myymälässä tai koululla. Vaihtoehtoisesti opiskeli-
jat voivat toteuttaa POP UP – myymälän, johon he hankkivat myytävät tuotteet, stailaavat ympäristön ja järjestävät 
myynnin. Tai opiskelijat voivat järjestää messuosaston. Opiskelijat suunnittelevat ja järjestävät messuosaston joko 
oppilaitoksen omana osastona tai yrittäjän kanssa yhteistyönä tehtynä projektina. 
 
Opiskelija markkinoi tapahtumia. Tapahtumista tehdään ilmoitukset ja lehdistötiedotteet. Tapahtumaan suunnitellaan 
tarvittavaa markkinointimateriaalia (pakkauksia, kasseja ym.) visuaalista kokonaisuutta tukevaa materiaalia. 
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Opiskelija osallistuu koulutuksensa markkinointiin. Hän stailaa opiskeluympäristöään viihtyvyyden parantamiseksi ja 
koulutuksen osaamisalasta kertovaksi. Hän ottaa kuvia erilaisista opiskelutilanteista ja ympäristöistä sekä käyttää niitä 
sosiaalisessa mediassa tai muussa markkinointimateriaalissa. 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

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

 motivoivin ja aktivoivin menetelmin 

 opiskelijan vahvuuksia korostaen 

 ammattitaitovaatimuksiin verraten 

 opiskelijan itsearviointitaitoja kehittäen 

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

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

Ammattitaidon osoittamistavat: 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toteuttamalla tyylin suunnittelun. Työtä tehdään siinä 
laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, 
arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä katta-
vasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ja tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan Stailaaminen 15 osp 

tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma. 

NÄYTÖN KUVAUS 

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

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

Ammattialan stailauksen toteuttaminen. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

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

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

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

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

ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

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

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta  
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

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

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

ideoi ja suunnittelee asiak-
kaan ulkoasua, kohdetta, ti-
laa tai tapahtumaa vastuulli-
sesti ja asiakaslähtöisesti 

laatii suunnitelmalle aikatau-
lun ja noudattaa sitä 

laatii suunnitelmalle kustan-
nusarvion ja aikataulun sekä 
noudattaa niitä 

laatii vaihtoehtoisille suunni-
telmille kustannusarvioita ja 
aikatauluja sekä noudattaa 
valittua  

Työn toteutus toteuttaa ohjattuna tyylin 
suunnittelun tilaajalle  

toteuttaa ohjattuna tyylin 
suunnittelun tilaajalle hänen 
toiveidensa mukaan 

toteuttaa tyylin suunnittelun 
tilaajalle hänen toiveidensa 
mukaan  

Itsearviointi arvioi tyylin suunnittelun 
suhteessa tavoitteisiin 

arvioi tyylin suunnittelun 
suhteessa tavoitteisiin ja 
muuttaa sitä ohjeiden mukai-
sesti 

arvioi tyylin suunnittelun 
suhteessa tavoitteisiin ja ke-
hittää tyylin muotoiluosaa-
mistaan saamansa palaut-
teen mukaisesti 

2. Työmenetelmien,  
– välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Työmenetelmien käyttö muokkaa, täydentää tai uusii 
ohjattuna asiakkaan ulko-
asun, kohteen, tilan tai ta-
pahtuman tyyliä  

muokkaa, täydentää tai uusii 
asiakkaan ulkoasun, koh-
teen, tilan tai tapahtuman 
tyyliä 

muokkaa, täydentää tai uusii 
asiakkaan ulkoasun, koh-
teen, tilan tai tapahtuman 
tyyliä asiakaslähtöisesti  

Työvälineiden käyttö käyttää ohjattuna ammat-
tialan työvälineitä  

käyttää ammattialan työväli-
neitä 

käyttää alan työvälineitä mo-
nipuolisesti 

 
Materiaalien käyttö 

käyttää ohjattuna eri tavoin 
hankittuja materiaaleja ot-
taen huomioon käyttötilan-
teen ja sen turvallisuuden  

käyttää eri tavoin hankittuja 
materiaaleja ottaen huomi-
oon käyttötilanteen ja sen 
turvallisuuden  

valitsee ja käyttää eri tavoin 
hankittuja materiaaleja ot-
taen huomioon asiakasläh-
töisyyden sekä käyttötilan-
teen ja sen turvallisuuden  

Kestävän kehityksen huomi-
oon ottaminen 

käyttää ohjattuna toteutuk-
seen elinkaareltaan sopivia 
materiaaleja. 

käyttää toteutukseen elin-
kaareltaan sopivia materiaa-
leja. 

käyttää toteutukseen elin-
kaareltaan sopivia materiaa-
leja ja tuo esille uusia ide-
oita. 
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3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Tyyli- ja trenditiedon han-
kinta 

etsii ohjattuna käyttötilantee-
seen sopivia tyylejä  

etsii käyttötilanteeseen sopi-
via tyylejä ja seuraa ohjat-
tuna trendejä 

etsii käyttötilanteeseen sopi-
via tyylejä ja seuraa trendejä 

Estetiikan huomioon ottami-
nen 
 

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

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

käyttää monipuolisesti es-
teettistä tietoa muodoista, 
väreistä, suhteista, tasapai-
noista ja kokonaisuuksista.  

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 

kokeilee ohjattuna erilaisia 
ratkaisuja 

kokeilee erilaisia ratkaisuja kokeilee erilaisia ratkaisuja 
ja kehittää uusia ideoita 

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

sopii ja laatii aikataulun sekä 
toimii sen mukaan  

sopii annettujen ohjeiden 
mukaan tilaajan kanssa to-
teutettavasta työstä ja sen 
vaiheista. 

sopii tilaajan kanssa toteu-
tettavasta työstä sekä sen 
vaiheista ja tavoitteista. 

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

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

Opiskelija perehdytetään opintojen tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Tarkennetaan opiskelijan henki-
lökohtaista opiskelusuunnitelmaa huomioiden ammattiosaamisen näyttöjen vaikutukset. 
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2.4.8 TILAUSTYÖN VALMISTAMINEN 15 OSP 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

Opiskelija osaa 

 neuvotella toimeksiantajan / tilaajan kanssa tilaustyön toteuttamisesta 

 suunnitella ammattialan tilaustyövalmistusta 

 organisoida ammattialan tilaustyövalmistusta 

 hinnoitella tilaustyön 

 aikatauluttaa tilaustyön 

 valmistaa ammattialan tilaustyön asiakkaalle 

 viimeistellä tilaustyön 

 noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ammattityössä 

 noudattaa työn tekemisestä annettuja työturvallisuusohjeita 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

Keskeiset sisällöt: 

 Tilaustyön suunnittelu (ottaa vastaan tilauksen ja suunnittelee työtään) 

 Tilaustyön valmistaminen 8valmistaa tilaajan laatuvaatimusten mukaisen työn noudattaen työaikoja ja aika-
tauluja) 

 Hinnoittelu (laskee materiaalikustannuksia ja arvioi työaikaa, tekee tarjouksen) 

 Työmenetelmien ja -välineiden valinta 

 Materiaalien valinta (työhön sopivien materiaalien taloudellinen käyttö) 

 Ammattiterminologian ja työsuunnitelmien käyttö  

 Valmistusmenetelmän valinta 

 Kestävän kehityksen huomioon ottaminen omassa työskentelyssä 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Oppimisympäristöt: Ammattiopisto tai työssäoppimispaikka 
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen tai osuuskunnan kautta somistuksia/henkilöstailauksia tilaustyönä  

OPPIMISEN ARVIOINTI 

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

 motivoivin ja aktivoivin menetelmin 

 opiskelijan vahvuuksia korostaen 

 ammattitaitovaatimuksiin verraten 

 opiskelijan itsearviointitaitoja kehittäen 

 suullista tai kirjallista palautetta antaen 
Numeraalista arviointia oppimisesta ei anneta. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiske-
lijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. 
 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Opiskelijalle, jolla on aiemmin hankittua osaamista, ammattialan opettaja arvioi sitä ja tarvittaessa testaa valitsemil-
laan menetelmillä ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Arvioinnin ja testauksen perusteella suunnitellaan 
lisäopintojen tarve ja ammattiosaamisen näyttöön osallistuminen. 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

Ammattitaidon osoittamistavat 
 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla ammattitaitovaatimusten mukaisissa tilaus-
työtehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
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Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa 
peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen 
osoittamisen kattavuus varmistuu. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä katta-
vasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

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

NÄYTÖN KUVAUS 

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

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

Vaatetusalan tilaustyön valmistaminen. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

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

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

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

ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

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

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta  
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Tilaustyön suunnittelu ottaa vastaan tilauksen ja 
suunnittelee ohjattuna työtä 

ottaa vastaan tilauksen ja te-
kee toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman  

ottaa vastaan tilauksen, te-
kee loogisesti etenevän työ-
suunnitelman sekä muuttaa 
sitä tarpeen vaatiessa 
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Tilaustyön valmistaminen valmistaa ohjattuna tilaajan 
laatuvaatimusten mukaisen 
tuotteen sekä noudattaa työ-
aikoja ja aikatauluja 

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

valmistaa tilaajan laatuvaati-
musten mukaisen tuotteen, 
työskentelee suunnitelmalli-
sesti ja noudattaa työaikoja 
ja sovittuja aikatauluja sekä 
neuvottelee poikkeamista  

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

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

laskee materiaalien kulutuk-
sen, tekee hinta-arvion ko-
konaiskustannuksista ja te-
kee tarjouksen, joka sisältää 
materiaalikustannukset ja 
työhön käytettävän ajan. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Työmenetelmien ja  
-välineiden valinta 

valitsee ohjattuna työhön so-
pivat työmenetelmät, -väli-
neet, koneet ja laitteet  

valitsee työhön sopivat työ-
menetelmät, -välineet, ko-
neet ja laitteet sekä kehittää 
valmistustaitoaan 

valitsee työhön sopivat työ-
menetelmät, -välineet, ko-
neet ja laitteet sekä kehittää 
valmistustaitoaan ja valmis-
tustaidon nopeutta 

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

valitsee käyttötarkoitukseen 
sopivat materiaalit sekä 
käyttää niitä taloudellisesti. 

valitsee huollettavuudeltaan 
ja hinnaltaan käyttötarkoituk-
seen sopivat materiaalit ja 
käyttää niitä taloudellisesti. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Ammattiterminologian ja 
työsuunnitelmien käyttö 

keskustelee ohjattuna val-
mistukseen liittyvistä asioista 
käyttäen ammattiterminolo-
giaa  

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

keskustelee valmistukseen 
liittyvistä asioista käyttäen 
ammattiterminologiaa ja lu-
kee sekä laatii työsuunnitel-
mia 

Valmistusmenetelmän va-
linta 

valitsee ohjattuna työhön so-
veltuvan valmistusmenetel-
män 

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

valitsee työhön soveltuvan 
valmistusmenetelmän ja ar-
vioi valinnan vaikutusta tuot-
teen toimivuuteen, kestävyy-
teen, ulkonäköön, laatuun ja 
hintaan 

Kestävän kehityksen huomi-
oon ottaminen omassa työs-
kentelyssä 

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

käyttää elinkaariajattelun 
huomioon ottavia työmene-
telmiä, -välineitä ja materiaa-
leja. 

käyttää elinkaariajattelun 
huomioon ottavia työmene-
telmiä, -välineitä ja materiaa-
leja ja kehittää toimintaansa. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 

ratkaisee ohjattuna työtehtä-
vissä syntyneitä ongelmati-
lanteita  

ratkaisee työtehtävissä syn-
tyneitä ongelmatilanteita ja 
tekee valintoja  

ratkaisee työtehtävissä syn-
tyneitä ongelmatilanteita 
sekä tekee valintoja ja pää-
töksiä 

Vuorovaikutus ja yhteistyö noudattaa vuorovaikutusti-
lanteisiin annettuja ohjeita 
toimiessaan toimeksiantajan 
/ tilaajan kanssa 

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

ilmaisee selkeästi asiansa ja 
tuo rakentavasti esille erilai-
sia näkökantoja työskennel-
lessään toimeksiantajan / ti-
laajan kanssa 

Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa työssään annet-
tuja työturvallisuusohjeita, 

noudattaa työssään annet-
tuja työturvallisuusohjeita 
sekä huolehtii työympäristön 
siisteydestä, välttää riskejä 

noudattaa työssään työtur-
vallisuusohjeita, havaitsee ja 
tunnistaa työhönsä liittyvät 
vaarat ja ilmoittaa niistä 
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huolehtii työympäristön siis-
teydestä ja välttää riskejä 
työssään 

työssään ja ottaa työssään 
huomioon työyhteisön muut 
jäsenet 

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

käyttää ohjattuna turvallisia 
ja sopivasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetelmiä 
ottaen huomioon er-
gonomian. 

käyttää ohjeiden avulla tur-
vallisia ja sopivasti kuormit-
tavia ja vaihtelevia työmene-
telmiä ottaen huomioon er-
gonomian. 

käyttää oma-aloitteisesti tur-
vallisia ja sopivasti kuormit-
tavia ja vaihtelevia työmene-
telmiä ottaen huomioon er-
gonomian. 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

Opiskelija perehdytetään opintojen tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Tarkennetaan opiskelijan henki-
lökohtaista opiskelusuunnitelmaa huomioiden ammattiosaamisen näyttöjen vaikutukset. 
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2.4.9 TUOTEKEHITYSPROSESSIIN OSALLISTUMINEN 15 OSP 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

Opiskelija osaa 

 toimia tuotekehitysprojektissa 

 suunnitella ja toteuttaa tuotekehitysprosessiin suunnitelmia 

 käyttää ammattialan tavan mukaisia suunnittelun ja valmistuksen työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja 

 käyttää suunnitelmiin elinkaareltaan sopivia ammattialan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja 

 tehdä luonnoksia tai muita ammattialan tavan mukaisia dokumentteja havainnoistaan 

 ottaa huomioon väri-, muoto- tai tilasommittelun vaikutukset toteuttaessaan suunnitelmiaan 

 ratkaista suunnitelmien/dokumenttien tekemisen ongelmatilanteita 

 luoda kontakteja eri alojen ammattilaisiin 

 toteuttaa suunnitelmia yhdessä eri alojen ammattilaisten kanssa 

 tehdä yhteistyötä eri alojen ammattilaisten kanssa 

 käyttää suunnitelmiaan/tekemiään dokumentteja keskustelussa verkostokumppaneiden kanssa 

 arvioida omaa työtään ja työskentelyään 

 noudattaa aikatauluja ja annettuja ohjeita ja sopimuksia 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

Keskeiset sisällöt: 

 Tuotekehitysprosessin toteutus 

 Verkostoituminen 

 Itsearviointi 

 Tuotekehittelyn työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien käyttö 

 Verkostoitumisen työmenetelmien ja -välineiden käyttö 

 Kestävän kehityksen huomioon ottaminen 

 Tiedonhankinta 

 Estetiikan hyödyntäminen 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 
 
Oppimisympäristöt: Työssäoppimispaikka 
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen, esimerkiksi teatteriprojekti tai uuden myymälän esillepanosuunnittelu ja toteutus 

työryhmässä 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

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

 motivoivin ja aktivoivin menetelmin 

 opiskelijan vahvuuksia korostaen 

 ammattitaitovaatimuksiin verraten 

 opiskelijan itsearviointitaitoja kehittäen 

 suullista tai kirjallista palautetta antaen 
Numeraalista arviointia oppimisesta ei anneta. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiske-
lijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. 
 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Opiskelijalle, jolla on aiemmin hankittua osaamista, ammattialan opettaja arvioi sitä ja tarvittaessa testaa valitsemil-
laan menetelmillä ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Arvioinnin ja testauksen perusteella suunnitellaan 
lisäopintojen tarve ja ammattiosaamisen näyttöön osallistuminen. 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

Ammattitaidon osoittamistavat: 
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Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla ammattitaitovaatimusten mukaisissa tuoteke-
hityksen tehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perus-
teissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa 
peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen 
osoittamisen kattavuus varmistuu. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä 
tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

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

NÄYTÖN KUVAUS 

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

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

Ammattialan tuotekehitysprosessissa toimiminen. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

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

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

(x) em. yhdessä 

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

ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

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

ARVIOINNIN KOHDE  ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta  
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  
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Tuotekehitysprosessin to-
teutus 

suunnittelee ja toteuttaa oh-
jattuna tuotekehitysproses-
siin ammattialalle tyypillisiä 
suunnitelmia kuten malleja, 
piirustuksia, esityskuvia, 
mallikappaleita 

suunnittelee ja toteuttaa tuo-
tekehitysprosessiin ammat-
tialalle tyypillisiä suunnitel-
mia ja neuvottelee niiden to-
teutuksesta suunnittelijan 
kanssa tai käyttää niitä oh-
jattuna neuvottelutilanteissa 

toteuttaa tuotekehityspro-
sessin vaihetta tukevia am-
mattialan suunnitelmia ja 
neuvottelee niiden toteutuk-
sesta suunnittelijan kanssa 
tai käyttää niitä neuvotteluti-
lanteissa tai markkinoinnin 
välineenä  

Verkostoituminen toteuttaa ohjattuna tuotetta 
tai palvelua yhdessä käsi- ja 
taideteollisuusalan, suunnit-
telun ammattilaisen tai eri 
alojen ammattilaisten 
kanssa 

toteuttaa tuotetta tai palve-
lua yhdessä käsi- ja taidete-
ollisuusalan ammattilaisen 
tai ohjattuna suunnittelun 
ammattilaisen tai eri alojen 
ammattilaisten kanssa 

toteuttaa tuotetta tai palve-
lua yhdessä käsi- ja taidete-
ollisuusalan ja suunnittelun 
ammattilaisen ja eri alojen 
ammattilaisten kanssa 

Itsearviointi arvioi ohjattuna omaa työ-
tään ja työskentelyään. 

arvioi omaa työtään ja työs-
kentelyään. 

arvioi omaa työtään ja työs-
kentelyään ja kehittää toi-
mintaansa saamansa pa-
lautteen mukaan. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

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

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

käyttää ammattialan tavan 
mukaisia suunnittelun ja val-
mistuksen työmenetelmiä, -
välineitä ja materiaaleja 
sekä muuttaa työskentelyta-
paa tarvittaessa 

käyttää ammattialan tavan 
mukaisia suunnittelun ja val-
mistuksen työmenetelmiä, -
välineitä ja materiaaleja 
sekä etsii niitä ja kehittää 
työskentelytapojaan 

Verkostoitumisen työmene-
telmien ja -välineiden käyttö 

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

osallistuu käsi- ja taideteolli-
suusalan tapahtumiin tai luo 
kontakteja käsi- ja taideteol-
lisuusalan ammattilaisiin ja 
ohjattuna suunnittelun tai eri 
alojen ammattilaisiin 

osallistuu käsi- ja taideteolli-
suusalan tapahtumiin tai luo 
kontakteja käsi- ja taideteol-
lisuusalan ja suunnittelun 
ammattilaisiin sekä eri alojen 
ammattilaisiin 

Kestävän kehityksen huomi-
oon ottaminen 

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

käyttää suunnitelmiin elin-
kaareltaan sopivia ammat-
tialan työmenetelmiä, -väli-
neitä ja materiaaleja. 

käyttää suunnitelmiin elin-
kaareltaan sopivia ammat-
tialan työmenetelmiä, -väli-
neitä ja materiaaleja ja tuo 
esille kehittämistarpeita. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

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

tekee luonnoksia tai muita 
ammattialan tavan mukaisia 
dokumentteja havainnois-
taan ja käyttää niitä keskus-
telussa verkostokumppanei-
den kanssa 

tekee luonnoksia tai muita 
ammattialan tavan mukaisia 
dokumentteja havainnois-
taan ja käyttää niitä keskus-
telussa verkostokumppanei-
den kanssa ja tulkitsee ver-
kostokumppaneiden doku-
mentteja 

Estetiikan hyödyntäminen 
 

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

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

ottaa huomioon väri-, muoto- 
tai tilasommittelun vaikutuk-
set toteuttaessaan tuotetta 
tai palvelua käsi- ja taidete-
ollisuusalan ja suunnittelun 
ammattilaisen kanssa ja eri 
alojen ammattilaisten 
kanssa 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 
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Opiskelija  

Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 
 

ratkaisee ohjattuna tuoteke-
hitysprosessin ongelmatilan-
teita 

ratkaisee tuotekehityspro-
sessin ongelmatilanteita 
  

ratkaisee tuotekehityspro-
sessin ongelmatilanteita ja 
tekee valintoja 

Vuorovaikutus ja yhteistyö 
 

osallistuu ohjattuna tuoteke-
hitysprojektiin 
 

osallistuu tuotekehityspro-
jektiin ja toimii yhteistyössä 
verkostokumppaneiden 
kanssa 

osallistuu tuotekehityspro-
jektiin ja toimii yhteistyössä 
verkostokumppaneiden 
kanssa sekä edistää yhteis-
työtä 

Ammattietiikka noudattaa aikatauluja ja oh-
jattuna annettuja ohjeita ja 
sopimuksia 

noudattaa annettuja ohjeita 
ja sopimuksia sekä sopii ai-
kataulumuutoksista etukä-
teen 

noudattaa annettuja ohjeita 
ja sopimuksia sekä suunnit-
telee aikatauluja ja noudat-
taa niitä 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 Opintojen henkilökohtaistaminen 

 Opiskeluun liittyviin käytännön asioiden kertaaminen 

 Opiskelijapalveluista tiedottaminen 

 Kansainvälistymisen mahdollisuuksista tiedottaminen 

 Työllistymisen tukeminen ja sähköisten työnhakupalveluiden esittely 

 Jatko-opintomahdollisuuksista tiedottaminen 

 Henkilökohtainen tulevaisuuden suunnitelma 
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2.4.18.1 SARJA- JA TEOLLISUUSTÖIDEN VALMISTAMINEN 15 OSP 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

Opiskelija osaa 

 tehdä eri vaiheita osana sarjatyötä 

 valmistaa tuotteita tai niiden osia/tehdä työvaiheita joutuisasti ja laadukkaasti 

 kehittää työskentelynopeuttaan kiinnittämällä huomiota työskentelyotteisiin ja työskentelytilan järjestelyyn 

 käyttää erilaisia koneita ja laitteita 

 pitää työympäristönsä siistinä 

 testata tuotteita tai materiaaleja 

 viimeistellä tuotteita  

 työskennellä mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaen 

 käyttää työssään toimintakykyä ylläpitäviä työtapoja 

 noudattaa työssä annettuja työturvallisuusohjeita 

 toimia erilaisten ihmisten kanssa 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

Keskeiset sisällöt: 

 Työvaiheiden valmistus  

 Työsuorituksen toteutus 

 Itsearviointi 

 Työmenetelmien käyttö  

 Koneiden ja laitteiden käyttö 

 Kestävän kehityksen huomioon ottaminen omassa työskentelyssä 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Oppimisympäristöt: Työssäoppimispaikat: tehtaat tai muut sarjatyötä tekevät työssäoppimispaikat 
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

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

 motivoivin ja aktivoivin menetelmin 

 opiskelijan vahvuuksia korostaen 

 ammattitaitovaatimuksiin verraten 

 opiskelijan itsearviointitaitoja kehittäen 

 suullista tai kirjallista palautetta antaen 
Numeraalista arviointia oppimisesta ei anneta. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiske-
lijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. 
 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Opiskelijalle, jolla on aiemmin hankittua osaamista, ammattialan opettaja arvioi sitä ja tarvittaessa testaa valitsemil-
laan menetelmillä ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Arvioinnin ja testauksen perusteella suunnitellaan 
lisäopintojen tarve ja ammattiosaamisen näyttöön osallistuminen. 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä 
ammattialan sarjatyön tehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tut-
kinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä 
voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän 
osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon 
osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täyden-
netään muulla osaamisen arvioinnilla. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

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

NÄYTÖN KUVAUS 

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

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

Ammattialan sarjatuotannon eri työvaiheissa toimiminen. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

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

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

(x) em. yhdessä 

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

ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

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

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta  
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

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

osallistuu ohjattuna moni-
puolisesti erilaisiin työvaihei-
siin 

osallistuu monipuolisesti eri-
laisiin työvaiheisiin osoittaen 
halua opetella uusia asioita 

Suorituksen toteutus 
 

tekee työvaiheita ohjeiden 
mukaan 

tekee työvaiheita huolelli-
sesti ohjeiden mukaan 

tekee työvaiheita huolelli-
sesti ja laadukkaasti kehit-
tyen nopeudessa työskente-
lyn aikana 

Itsearviointi ottaa vastaan ulkopuolista 
palautetta. 

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

ottaa vastaan ulkopuolista 
palautetta ja osoittaa vas-
tuullisuutta työskentelynsä 
kehittämisessä.  
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2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

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

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

käyttää ja valitsee työvai-
heen toteuttamiseen sovel-
tuvia työmenetelmiä sekä 
tarkoituksenmukaisia ja tur-
vallisia työotteita 

Koneiden ja laitteiden käyttö käyttää ohjattuna työhön so-
pivia koneita ja laitteita tar-
koituksenmukaisesti ja tur-
vallisesti. 

käyttää ohjeiden avulla työ-
hön sopivia koneita ja lait-
teita tarkoituksenmukaisesti 
ja turvallisesti sekä pitää 
niitä kunnossa mm. asian-
mukaisella puhdistamisella. 

käyttää työhön sopivia ko-
neita ja laitteita tarkoituksen-
mukaisesti ja turvallisesti eri-
laisissa työtilanteissa sekä 
pitää niitä kunnossa mm. 
asianmukaisella puhdistami-
sella. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Kestävän kehityksen huomi-
oon ottaminen omassa työs-
kentelyssä 

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

käyttää ohjattuna työtehtä-
viensä mahdollistamissa 
puitteissa elinkaariajattelun 
huomioon ottavia työmene-
telmiä, - välineitä ja materi-
aaleja ja on tietoinen työpai-
kan käytännöistä kestävän 
kehityksen edistämiseksi. 

käyttää työtehtäviensä mah-
dollistamissa puitteissa elin-
kaariajattelun huomioon ot-
tavia työmenetelmiä, - väli-
neitä ja materiaaleja ja tie-
dostaa ja ymmärtää työpai-
kan käytäntöjä kestävän ke-
hityksen edistämiseksi. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

noudattaa työssään annet-
tuja työturvallisuusohjeita ja 
välttää riskejä työssään 

noudattaa työssään annet-
tuja työturvallisuusohjeita, 
välttää riskejä työssään ja 
ottaa työssään huomioon 
työyhteisön muut jäsenet 

noudattaa työssään työtur-
vallisuusohjeita, havaitsee ja 
tunnistaa työhönsä liittyvät 
vaarat ja ilmoittaa niistä 
sekä välttää riskejä työssään 
ja ottaa työssään huomioon 
työyhteisön muut jäsenet 

 käyttää ohjattuna turvallisia 
ja sopivasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetelmiä 
ottaen huomioon er-
gonomian 

käyttää ohjeiden avulla tur-
vallisia ja sopivasti kuormit-
tavia ja vaihtelevia työmene-
telmiä ottaen huomioon er-
gonomian 

käyttää oma-aloitteisesti tur-
vallisia ja sopivasti kuormit-
tavia ja vaihtelevia työmene-
telmiä ottaen huomioon er-
gonomian 

pitää huolta työympäristön 
siisteydestä. 

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

järjestelee työskentelytilansa 
toimivaksi ja työskentelyn 
joutuisuutta edistäväksi sekä 
pitää huolta työympäristön 
siisteydestä. 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 Opintojen henkilökohtaistaminen 

 Opiskeluun liittyviin käytännön asioiden kertaaminen 

 Opiskelijapalveluista tiedottaminen 

 Elämänhallinnallisten valmiuksien vahvistaminen 

 Eri työammatteihin tutustumista 
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2.4.18.2 SISUSTUSTEKSTIILIEN VALMISTAMINEN 15 OSP 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

Opiskelija osaa 

 suunnitella ja valmistaa sisustustuotteen tai - kokonaisuuden 

 valita ja käyttää sisustusompelun työmenetelmiä ja -välineitä 

 työskennellessään ottaa huomioon asetetut laatutavoitteet 

 valita materiaalit 

 laskea materiaalien kulutuksen 

 tehdä hinta-arvioin 

 tehdä työohjeita ja työpiirustuksia valmistamistaan tuotteistaan 

 huomioida kestävä kehitys 

 noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

Työprosessin hallinta: 

 Sisustustuotteen suunnittelu ja valmistus 

 Itsearviointi 
 
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta: 

 Työmenetelmien ja -välineiden käyttö 

 Materiaalien käyttö 

 Kestävän kehityksen huomioon ottaminen työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien valinnassa 
 
Työn perustana olevan tiedon hallinta: 

 Sisustusalan tiedon hyödyntäminen suunnittelussa ja valmistuksessa 
 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 
 
Oppimisympäristöt: Ammattiopisto tai työssäoppimispaikka 
Toteuttamistavat: Lähiopetus tai työssäoppiminen 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

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

 motivoivin ja aktivoivin menetelmin 

 opiskelijan vahvuuksia korostaen 

 ammattitaitovaatimuksiin verraten 

 opiskelijan itsearviointitaitoja kehittäen 

 suullista tai kirjallista palautetta antaen 
Numeraalista arviointia oppimisesta ei anneta. Oppimisen arvioinnin perusteella tehdään tarvittavat muutokset opiske-
lijan opetukseen ja oppimisen tukemiseen. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. 
 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Opiskelijalle, jolla on aiemmin hankittua osaamista, ammattialan opettaja arvioi sitä ja tarvittaessa testaa valitsemil-
laan menetelmillä ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista. Arvioinnin ja testauksen perusteella suunnitellaan 
lisäopintojen tarve ja ammattiosaamisen näyttöön osallistuminen. 

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

Ammattitaidon osoittamistavat: 
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Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä ammattialan valmistuksen tehtä-
vissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä 
ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
 
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 
 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä katta-
vasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

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

NÄYTÖN KUVAUS 

Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä, jossa näytetään sisustustuotteen valmistaminen. 

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

Ammattialan sisustustuotteiden valmistaminen. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

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

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

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

ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

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

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta  
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Sisustustuotteen 
suunnittelu ja valmistus 

valmistaa ohjattuna sisustus 
tuotteen 

suunnittelee ja valmistaa si-
sustus tuotteen 

suunnittelee ja valmistaa si-
sutustuotteen sekä työsken-
telee suunnitelmallisesti 
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Itsearviointi arvioi työskentelyään ja tuo-
tetta suhteessa tavoitteisiin. 

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

arvioi ja kehittää omaa toi-
mintaansa laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Työmenetelmien ja  
-välineiden käyttö 

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

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

valitsee ja käyttää, tarvitta-
essa yhteistyössä muiden 
alojen toimijoiden kanssa si-
sustustuotteiden valmistuk-
sen työmenetelmiä ja -väli-
neitä ammattialojen sopi-
muskäytänteiden mukaisesti 

Materiaalien käyttö käyttää ohjattuna ammat-
tialan käytössä olevia mate-
riaaleja 

käyttää ja valitsee ohjattuna 
ammattialan käytössä olevia 
materiaaleja 

käyttää ja valitsee ammat-
tialan käytössä olevia mate-
riaaleja 

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

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

tiedostaa elinkaariajattelun 
merkityksen työmenetelmiä, 
-välineitä ja materiaaleja va-
littaessa. 

tiedostaa elinkaariajattelun 
merkityksen työmenetelmiä, 
-välineitä ja materiaaleja va-
littaessa ja kehittää toimin-
taansa. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Sisustusalan tiedon hyödyn-
täminen suunnittelussa ja 
valmistuksessa 

käyttää ohjattuna hankki-
maansa tietoa toteuttami-
sessa. 

käyttää hankkimaansa tietoa 
toteuttamisessa ja ohjattuna 
suunnittelussa. 

käyttää hankkimaansa tietoa 
suunnittelussa ja toteuttami-
sessa. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oppiminen ja ongelmanrat-
kaisu 

ratkaisee työtehtävissä syn-
tyneitä ongelmatilanteita 
sekä tekee ohjattuna valin-
toja 

ratkaisee työtehtävissä syn-
tyneitä ongelmatilanteita 
sekä tekee valintoja ja ohjei-
den avulla päätöksiä 

ratkaisee työtehtävissä syn-
tyneitä ongelmatilanteita 
sekä tekee valintoja ja pää-
töksiä erilaisissa tilanteissa 

Vuorovaikutus ja yhteistyö noudattaa vuorovaikutusti-
lanteisiin annettuja ohjeita 

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

ilmaisee selkeästi asiansa ja 
tuo rakentavasti esille erilai-
sia näkökantoja työskennel-
lessään yhteistyössä muiden 
kanssa. 

Ammattietiikka työskentelee ohjattuna tehty-
jen sopimusten mukaan 

työskentelee tehtyjen sopi-
musten mukaan 

työskentelee tehtyjen sopi-
musten mukaan ja huomioi  
kulttuurierot sopimuksissa 

Terveys, turvallisuus ja toi-
mintakyky 

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

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

noudattaa työstä annettuja 
työturvallisuusohjeita ja ot-
taa huomioon työyhteisön jä-
senten ja työympäristön tur-
vallisuuden. 

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

Opiskelija perehdytetään opintojen tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Tarkennetaan opiskelijan henki-
lökohtaista opiskelusuunnitelmaa huomioiden ammattiosaamisen näyttöjen vaikutukset. 
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2.4.18.3 OHJAUS- JA PALVELUTOIMINTA AMMATTIALAN KAUPASSA 15 OSP 

AMMATTITAITOVAATIMUKSET 

Opiskelija osaa 

 ammattialan asiakaspalvelu-, ohjaus- tai neuvontatilanteessa 

 antaa tietoja tuotteen valmistuksesta, materiaaleista, käytöstä, toimivuudesta ja huollosta 

 neuvoa asiakasta löytämään tyyliinsä sopivan kokonaisuuden 

 kertoa etikettipukeutumisen edellytykset erilaisissa juhlissa ja auttaa asiakasta onnistumaan valinnois-
saan 

 käyttää väri- ja vartalotyyppituntemustaan asiantuntemuksena palvelutilanteissa 

 teemojen mukaan rakentaa näyteikkuna- tai myymäläsomistuksia tukemaan asiakkaan valintatilanteita (esim. 
eri juhlakaudet) 

 etsiä tarvittaessa tietoa kirjallisista tai muista lähteistä 

 toimia keskeisten tuotevastuu- ja kuluttajaoikeuksien mukaan 

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT 

Keskeiset sisällöt: 

 Alan asiakaspalvelu-, ohjaus- ja neuvontatilanteiden hallinta 

 Työmenetelmien käyttö somistuksessa 

 Materiaalien ja välineiden hallinta 

 Pukeutumisneuvonnan tuntemuksen soveltaminen 

 Etikettipukeutumisen sääntöjen tuntemus 

 Kuluttajaosaaminen 

 Oppimistaidot 

 Vuorovaikutustaidot 
 
Oppimisympäristöt: Työssäoppimispaikat: Vaatetuskaupat tai tavaratalojen vaatetusosastot 
Toteuttamistavat: Työssäoppiminen 

OPPIMISEN ARVIOINTI 

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

 motivoivin ja aktivoivin menetelmin 

 opiskelijan vahvuuksia korostaen 

 ammattitaitovaatimuksiin verraten 

 opiskelijan itsearviointitaitoja kehittäen 

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

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN 

Ammattitaidon osoittamistavat 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä vaatetusalan myymälän ohjaus- 
ja palvelutehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perus-
teissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa 
toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa 
muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa 
osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaami-
sen arvioinnilla. 
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AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon ja tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisalan Ohjaus- ja palvelu-
toiminta vaatetusalan kaupassa 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunni-

telma (hyväksytetään arviointitoimikunnassa ohjeiden mukaisesti). 

NÄYTÖN KUVAUS 

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

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA 

Pukeutumisen ohjaamisen ja somistuksen tehtävät vaatetusmyymälässä. 

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ 

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

NÄYTÖN ARVIOIJAT 

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

(x) em. yhdessä 

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

ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA 

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

ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin hallinta  
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Alan asiakaspalvelu-, 
ohjaus- ja neuvonta-
tilanteiden hallinta 

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

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

antaa tietoja tuotteen valmis-
tuksesta, materiaaleista, 
käytöstä, toimivuudesta ja 
huollosta  

 toimii ohjattuna ammat-
tialansa asiakaspalvelussa 
ja ohjaus- ja/tai neuvontati-
lanteissa  

toimii ammattialansa asia-
kaspalvelussa ja ohjaus- 
ja/tai neuvontatilanteissa  
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 palvelee ja neuvoo ohjattuna 
asiakkaita heidän tavoitteit-
tensa ja tarpeittensa mu-
kaan. 

palvelee ja neuvoo asiak-
kaita heidän tavoitteittensa 
ja tarpeittensa mukaan siten, 
että asiakkaat ovat tyytyväi-
siä. 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materiaalin 
hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Työmenetelmien käyttö 
somistuksessa  

käyttää ohjattuna somistuk-
sen toteuttamiseen soveltu-
via työmenetelmiä ja työvai-
heita sekä tarkoituksenmu-
kaisia ja ergonomisia työot-
teita 

käyttää ja valitsee ohjattuna 
somistuksen toteuttamiseen 
soveltuvia työmenetelmiä ja 
työvaiheita sekä tarkoituk-
senmukaisia ja ergonomisia 
työotteita 

käyttää ja valitsee somistuk-
sen toteuttamiseen soveltu-
via työmenetelmiä ja työvai-
heita sekä tarkoituksenmu-
kaisia ja ergonomisia työot-
teita 

Materiaalien ja välineiden 
hallinta 

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

käyttää ohjeiden avulla 
somistukseen sopivia mate-
riaaleja ja välineitä tarkoituk-
senmukaisesti rakentaen 
teemoihin ja sesonkeihin so-
pivia kokonaisuuksia 

käyttää somistukseen sopi-
via materiaaleja ja välineitä 
tarkoituksenmukaisesti ra-
kentaen teemoihin ja seson-
keihin sopivia kokonaisuuk-
sia 

 Käyttää ohjattuna erilaisia 
tehokeinoja visuaalisen il-
meen luomiseksi. 

Käyttää erilaisia tehokeinoja 
visuaalisen ilmeen luo-
miseksi. 

3. Työn perustana olevan 
tiedon hallinta 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Pukeutumisen ohjauksen 
tuntemuksen soveltaminen 

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

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

tunnistaa asiakkaan vartalo-
tyypin ja värityypin ja osaa 
suositella asiakkaalle sovel-
tuvan asukokonaisuuden. 

Etikettipukeutumisen sään-
töjen tuntemus 

 ohjeista etsien kykenee ker-
tomaan asiakkaalle tilanteen 
vaatiman pukeutumisetike-
tin. 

tuntee etikettipukeutumisen 
säännöt ja kykenee kerto-
maan asiakkaalle tilanteen 
vaatiman pukeutumisetike-
tin. 

4. Elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 
Tyydyttävä T1 

 
Hyvä H2 

 
Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Oppimistaidot etsii ammattialan tietoa perustelee vastauksensa ja 
tarvittaessa etsii tietoa 

perustelee vastauksensa ja 
tarvittaessa etsii tietoa 

Vuorovaikutustaidot toimii ohjattuna vuorovaiku-
tustilanteissa ja kommunikoi 
asiakkaan kanssa ymmärret-
tävästi sekä toimii työryh-
män jäsenenä positiivisella 
asenteella 

toimii ohjattuna vuorovaiku-
tustilanteissa ja kommunikoi 
asiakkaan kanssa ymmärret-
tävästi ja ohjattuna ammatti-
maisesti sekä toimii vastuul-
lisena työryhmän jäsenenä 
positiivisella asenteella 

toimii itsenäisesti vuorovai-
kutustilanteissa ja kommuni-
koi asiakkaan kanssa ym-
märrettävästi ja ammattimai-
sesti sekä työskentelee vas-
tuullisena ryhmän jäsenenä 
ja toimii yhteisen tavoitteen 
saavuttamiseksi  

Kuluttajaosaaminen toimii keskeisten kulutta-
janoikeuksien mukaan. 

ottaa huomioon tuotevastuu- 
ja kuluttajanoikeudet. 

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

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS 

 Opintojen henkilökohtaistaminen 
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 Opiskeluun liittyviin käytännön asioiden kertaaminen 

 Opiskelijapalveluista tiedottaminen 

 Elämänhallinnallisten valmiuksien vahvistaminen 

 
 


