
Kahvilatuotteiden valmistaminen, 5 osp 
Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa 
 
Hyväksytty 2022 
 
Ravintola- ja catering perustutkinto 
 
Ammattitaitovaatimukset 
 
Kahvilatuotteiden valmistaminen ja valmistelu   

*Opiskelija tutustuu eri liikeideoin toimivien kahviloiden tuotetarjontaan. 
* Opiskelija osaa hakea tietoa, suunnitella, valmistaa ja/ tai viimeistellä myyntiä varten 
erilaisia suolaisia ja makeita kahvilatuotteita liikeidean ja sesongin mukaisesti. 
* Opiskelija tutustuu kahvilan tuotevalikoimaan/ (kansioihin) osaten myydä asiakkaalle 
hänen toivomiaan leivonnaisia ja muita kahvilatuotteita. 
* Opiskelija osaa käyttää erilaisia koneita ja laitteita turvallisesti halliten niiden 
puhdistusmenetelmät.  
* Opiskelija osaa valmistaa tyypillisimpiä kahvilassa myytäviä juomatuotteita osaten 
laittaa ne tarjolle asiakaslähtöisesti.  
*Opiskelija osaa huomioida työturvallisuuden ja omavalvonnan. 
 

Erityisruokavalioidentuntemus ja tuotetuntemus 
* Opiskelija osaa hakea tietoa erilaisista markkinoilla myytävistä kahvilan 
erityisruokavaliotuotteista sekä tutustua niiden sisältämiin tuoteselosteisiin. 
* Opiskelija osaa valmistaa eri jalostusasteella olevia suolaisia ja makeita 
erityisruokavaliotuotteita. 
 

Tuotteiden suunnitteleminen, tuottaminen ja hinnoitteleminen 
* Opiskelija osaa hakea kahvilatuotteen ohjeen, tuottaa sen sekä hinnoitella myyntiä 
varten. 
* Opiskelija osaa toteuttaa liikeidean mukaisesti kahvilan myyntituotteiden viimeistelyn 
ja esillelaiton. 
 

Esteettisyys tuotteiden tarjolle panossa ja asiakaspalvelu  
* Opiskelija osaa laittaa esille valmistetut tuotteet erilaisiin pakkauksiin tai vitriiniin 
liikeidean mukaisesti noudattaen hygieniaa sekä kahvilan toimintakulttuuria. 
* Opiskelija osaa käyttäytyä hyvien käytöstapojen ja liikeidean edellyttämällä tavalla 
asiakaspalvelussa sekä noudattaa vaitiolovelvollisuutta. 
* Opiskelija osaa myydä valmistamiaan tuotteita toimipaikan kassajärjestelmää 
käyttäen 

 
Tutkinnon osan keskeiset sisällöt ja toteuttamistavat 

• suunnittelee, valmistaa, pakkaa /laittaa esille kahvilatuotteita myyntiä varten  
 

Oppimisympäristöt 
• alan yritykset 
• oppilaitoksen toimintaympäristö 

 
• Toteuttamistavat 
• käytännön harjoitteita  
• työpaikalla oppien alan yrityksissä 

 



 
Osaamisen arvioinnista  
 
  Arviointi 
Opiskelija 

Tyydyttävä 1 

• toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti 
• toimii yhteistyökykyisesti 
• tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita 
• hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa 
• muuttaa toimintaansa saamansa 

palautteen mukaisesti 

Tyydyttävä 2 

• toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden 
mukaisesti 

• toimii yhteistyökykyisesti ja 
vuorovaikutteisesti 

• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa 
lisäohjeita 

• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa 
tarkoituksenmukaisesti 

• muuttaa toimintaansa saamansa 
palautteen ja omien havaintojen mukaisesti 

Hyvä 3 

• toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti 

vuorovaikutustilanteissa 
• selviytyy tavanomaisista 

ongelmanratkaisutilanteista 
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa 

monipuolisesti 
• arvioi suoriutumistaan realistisesti 

Hyvä 4 

• suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden 
itsenäisesti 

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 
vuorovaikutustilanteissa 

• selviytyy ongelmanratkaisutilanteista 
hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja 

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa 
monipuolisesti ja perustellusti 

• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä 
tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen 
kohteitaan 

Kiitettävä 5 

• suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden 
itsenäisesti ottaen huomioon muut toimijat 

• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti 
haastavissakin vuorovaikutustilanteissa 

• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa 
ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti 



ja kriittisesti 
• esittää työhön ja toimintaympäristöön 

liittyviä perusteltuja kehittämisehdotuksia 
• arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää 

perusteltuja ratkaisuja osaamisensa 
kehittämiseen 

• ymmärtää oman työnsä merkityksen osana 
laajempaa kokonaisuutta 

  
Ammattitaidon osoittamistavat 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä kahvilatuotteita valmistavassa työpaikassa tai 
oppilaitoksessa. Hän suunnittelee, valmistaa ja laittaa esille ja myy kahvilatuotteita toimipaikan 
liikeidean mukaisesti. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida 
näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. 
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