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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 

 

Arviointi 

Opiskelija tekee sarjavalmistuksen eri työvaiheita 

Opiskelija  
Tyydyttävä T1 
 

• osallistuu helppoihin työvaiheisiin ja tekee niitä tunnollisesti 
• noudattaa saamiaan ohjeita 

Tyydyttävä T2  
Hyvä H3 
 

• osallistuu ohjattuna monipuolisesti erilaisiin valmistuksen työvaiheisiin 
• noudattaa saamiaan ohjeita huolellisesti 

Hyvä H4  
Kiitettävä K5 
 

• osallistuu monipuolisesti erilaisiin työvaiheisiin osoittaen halua opetella uusia 
asioita 

• tekee työvaiheita huolellisesti ja laadukkaasti kehittyen 
työskentelynopeudessaan  

 

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa sarjavalmistuksen työvaiheita 

Opiskelija  
Tyydyttävä T1 
 

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

• huolehtii työkyvystään ja ergonomiasta 
• huolehtii työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä 
• noudattaa sovittuja työaikoja 
• arvostaa omaa ja muiden työtä 
• käyttää ohjattuna työhön sopivia koneita ja laitteita tarkoituksenmukaisesti ja 

turvallisesti, sekä pitää ohjattuna niitä kunnossa mm. asianmukaisella 
puhdistamisella 



• on tietoinen työpaikan käytännöistä kestävän kehityksen edistämiseksi 
Tyydyttävä T2  
Hyvä H3 
 

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

• huolehtii työkyvystään ja ergonomiasta 
• huolehtii työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä 
• noudattaa sovittuja työaikoja käyttäen työajan yrittäjähenkisesti 
• arvostaa omaa ja muiden työtä 
• käyttää ohjeiden avulla työhön sopivia koneita ja laitteita 

tarkoituksenmukaisesti ja turvallisesti sekä pitää niitä kunnossa mm. 
asianmukaisella puhdistamisella 

• käyttää ohjattuna työtehtäviensä mahdollistamissa puitteissa 
elinkaariajattelun huomionottavia työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja, 
on tietoinen työpaikan käytännöistä kestävän kehityksen edistämiseksi 

Hyvä H4  
Kiitettävä K5 
 

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

• huolehtii työkyvystään ja ergonomiasta 
• huolehtii oma-aloitteisesti työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä 
• noudattaa sovittuja työaikoja käyttäen työajan yrittäjähenkisesti ja joustaa 

muuttuvissa tilanteissa 
• arvostaa omaa ja muiden työtä 
• käyttää työhön sopivia koneita ja laitteita tarkoituksenmukaisesti ja 

turvallisesti erilaisissa työtilanteissa sekä pitää niitä kunnossa mm. 
asianmukaisella puhdistamisella 

• käyttää työtehtäviensä mahdollistamissa puitteissa elinkaariajattelun 
huomioonottavia työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja, tiedostaa ja 
ymmärtää työpaikan käytäntöjä kestävän kehityksen edistämiseksi 

 

Opiskelija arvioi omaa työtään 

Opiskelija  
Tyydyttävä T1 
 

• arvioi omaa työtään ja työskentelyään 
• ottaa vastaan ulkopuolista palautetta , tunnistaa onnistumisiaan ohjatusti 

Tyydyttävä T2  
Hyvä H3 
 

• arvioi työtään ja työskentelyään suhteessa suunnitelmaan 
• ottaa vastaan ulkopuolista palautetta, tunnistaa onnistumisiaan  ja kehittää 

ohjattuna työtään palautteen mukaisesti 
Hyvä H4  
Kiitettävä K5 
 

• arvioi omaa työtään ja työskentelyään suhteessa ohjeisiin ja laatuvaatimuksiin 
• ottaa vastaa palautetta, tunnistaa onnistumisiaan ja arvioi palautteen 

pohjalta omia kehittymistarpeitaan 
 

Ammattitaidon osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä käytännön työtehtävissä sarjavalmistuksen eri työvaiheissa 
käyttäen tarkoituksenmukaisia työotteita, -menetelmiä, koneita ja laitteita. Siltä osin kuin tutkinnon osassa 
vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään 
yksilöllisesti muilla tavoin. 


