
Sisustusrakentamisen kiintokalusteasennukset, 
15 osp  

 
Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa 

 
Hyväksytty 2021 
 
Taideteollisuusalan perustutkintoon sisustusalan osaamisala 

   
 
 
Ammattitaitovaatimukset 
 
Ennakointi ja valmistelu 
Opiskelija 

• käyttää rakennuspiirustuksia, työohjeita ja kalustekaavioita kalusteasennustöiden 
suunnittelussa ja löytää sieltä asennuksessa tarvittavat tiedot 

• suunnittelee rakennuspiirustusten, kalustekaavioiden ja ohjeiden avulla asennustöiden 
järjestyksen ja toteutuksen 

• huomioi suunnittelussa asennuskohteeseen asennettavat laitteet, erikoisosat, materiaalit ja 
mekanismit 

• huomioi asiakkaan toiveet asennustyön järjestyksen ja aikataulun suunnittelussa 
 
 
Työn toteutus 
Opiskelija 

• asentaa keittiö-, kylpyhuone- tai erikoiskalusteita 
• varmistaa asennustyön onnistumisen tarkistamalla asennuspaikan mittojen 

paikkansapitävyyden 
• tekee tarvittavat asennuspaikan suojaus- ja purkutyöt 
• asentaa kalusteet yksin tai työryhmän jäsenenä 
• vastaanottaa, varastoi ja suojaa kalusteasennukseen tarvittavia materiaaleja 
• tekee työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä 
• esittelee ja arvioi suullisesti omaa työtään ja oman työnsä laatua 
• toimii yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa työyhteisössään 
• toimii työelämän sopimusten ja säädösten mukaan sekä noudattaa työaikoja 

 
 
Työvälineet ja -menetelmät 
Opiskelija 

• työstää ja asentaa kalustelevyjä, taustalevyjä ja tasomateriaaleja 
• käyttää kalusteasennuksen koneita, laitteita ja työvälineitä 
• varmistaa työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden 

 
 
Turvallisuus ja ympäristö 
Opiskelija 

• käyttää henkilökohtaisia suojaimia  
• noudattaa työturvallisuusohjeita sekä havaitsee ja tunnistaa työskentelyn vaarat 
• työskentelee ergonomisesti 



• hälyttää tarvittaessa apua ja antaa hätäensiapua 
• huomioi asukkaiden turvallisuuden ja työn siisteyden merkityksen 
• lajittelee ja uusiokäyttää työssään syntyviä materiaaleja ja jätteitä 
• ymmärtää oman toimintansa vaikutukset muiden työkohteen muiden työntekijöiden toimintaan 

 
 
 
 
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 käytännön työtehtävissä uudis- tai 
saneeraustyökohteessa tekemällä kiintokalusteiden, kuten keittiö-, kylpyhuone- tai erikoiskalusteiden 
asennuksia. Kohteina voivat olla uudis- tai saneerauskohteet kuten yksityiset taloudet, myymälät, 
toimistotilat, hotellit tai julkiset tilat. 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, 
ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. 
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