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Ammattitaitovaatimukset  

 

Kiertotaloustuotteissa käytettävien materiaalin tunnistus ja valinta  

Opiskelija 

• etsii tietoa kierrätysmateriaaleista ja niiden saatavuudesta  
• etsii tietoa olemassa olevista kierrätysmateriaaleista tehdyistä tuotteista 
• pohtii materiaalien soveltuvuutta omaan kiertotaloustuoteideaan 
• selvittää ja varmistaa kiertotaloustuoteidean materiaalien saatavuuden ja turvallisuuden 
• valitsee tuoteideaan soveltuvat materiaali kysyen tarvittaessa neuvoa asiantuntijoilta 

 

Kiertotaloustuotteen suunnittelu ja valmistus 

Opiskelija 

• suunnittelee kiertotaloustuotteen/ tuoteperheen tai piensarjan valituista materiaaleista 
•  ottaa suunnittelussa ja tuotekehityksessä huomioon tuotteen toimivuuden, käytettävyyden ja 

esteettisyyden 
• tekee materiaali- ja tekniikkakokeiluja tai protoja suunnitteilla olevasta tuotteesta pyrkien 

löytämään uusia tuoteideoita  
• valitsee tarkoituksenmukaiset valmistusmenetelmät tuotteen/ tuoteperheen tai piensarjan 

valmistukseen 
• laatii valmistuksen toteuttamissuunnitelman 
• laatii kustannusarvion arvioiden kiertotaloustuotteen valmistuksen kannattavuutta 
• valmistaa käyttötarkoitukseen soveltuvan tuotteen/tuoteperheen tai piensarjan käyttäen valittuja 

materiaaleja tarkoituksenmukaisesti  
• käyttää materiaaleja taloudellisesti 
• käyttää ja huoltaa koneita ja laitteita turvallisesti 
• ylläpitää työympäristön siisteyttä ja toimivuutta 
• laskee tuotteen /tuoteperheen/piensarjan valmistuskustannukset  
• laatii tarpeelliset tuotetiedot ja hoito-ohjeet 

 

Oman työn ja työskentelyn arviointi 

Opiskelija 

• arvioi tuotteen/ tuoteperheen/piensarjan laatua, esteettisyyttä ja käytettävyyttä 
• arvioi työskentelyyn käytettyä aikaa ja tuotteen/tuoteperheen tai piensarjan kannattavuutta 



• tunnistaa ja arvioi omia onnistumisia ja kehittymistarpeitaan työssä ja työskentelyssä suhteessa 
tavoitteisiin 

Osaamisen arviointi 

 

Ammattitaidon osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja valmistamalla 
kiertotaloustuotteen tai kiertotaloustuotteiden piensarjan. Hän käyttää valmistuksessa alan materiaaleja, 
työmenetelmiä, koneita ja laiteita. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida 
arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. 

 

Tyydyttävä   
T1 

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

Tyydyttävä 
T2 

• toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaan 
• toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti 
• tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita 
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti 
• muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen mukaisesti 

Hyvä 
H3 

• toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 
• toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa 
• selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista 
• hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti 
• arvioi suoriutumistaan monipuolisesti 

Hyvä 
H4 

• suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti 
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa 
• selviytyy ongelmatilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja 
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti 
• arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan 

Kiitettävä 
K5 

• suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti huomioiden muut toimijat 
• toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin vuorovaikutustilanteissa 
• soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmaratkaisutilanteissa 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 

 
 
 
 
 
 
 


