Sisustustekstiilien ompelullinen valmistaminen 15 osp
Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa
Hyväksytty 2021
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
-

suunnitella sisustustuotteen ja sen valmistuksen
kaavoittaa, valmistaa ja viimeistellä sisustustuotteen
arvioida työtään

Arviointi
Opiskelija suunnittelee sisustustuotteen ja sen valmistuksen
Opiskelija
Tyydyttävä T1

•
•
•
•
•

Tyydyttävä T2
Hyvä H3

•
•
•
•
•

Hyvä H4
Kiitettävä K5

•
•
•
•
•

ohjattuna tuntee yleisimpiä pöytäliina- ja verhomalleja, sekä sisustustyynyjen
irtopäällisten malleja
ohjattuna valitsee valmistettavaan tuotteeseen soveltuvan materiaalin ja
lisämateriaalit huomioiden tuotteen käyttötarkoituksen ja – kohteen
ohjattuna laskee materiaalien kulutuksen
ohjattuna tuntee tuotteiden rakenteita ja valmistustekniikoita
ohjattuna laatii tuotteelle valmistusohjeen
tuntee yleisimpiä pöytäliina- ja verhomalleja, sekä sisustustyynyjen
irtopäällisten malleja
valitsee valmistettavaan tuotteeseen soveltuvan materiaalin ja lisämateriaalit
huomioiden tuotteen käyttötarkoituksen ja - kohteen
laskee materiaalien kulutuksen
tuntee tuotteiden rakenteita ja valmistustekniikoita
laatia tuotteelle valmistusohjeen ja työpiirustuksen
tuntee yleisimpiä pöytäliina- ja verhomalleja, sekä sisutustyynyjen
irtopäällisten malleja
tuntee monipuolisesti niiden valmistukseen käytettäviä materiaaleja ja
lisämateriaaleja huomioiden tuotteiden käyttötarkoituksen ja – kohteen
laskee itsenäisesti materiaalien kulutuksen
tuntee monipuolisesti tuotteiden rakenteita ja valmistustekniikoita
laatia tuotteelle alan tavanmukaisen valmistusohjeen ja työpiirustuksen
(työjärjestys ja poikkileikkauskuvat)

Opiskelija valmistaa ompelullisia sisustustuotteita
Opiskelija
Tyydyttävä T1

•
•
•
•
•
•
•

Tyydyttävä T2
Hyvä H3

•
•
•
•
•
•
•

Hyvä H4
Kiitettävä K5

•
•
•
•
•
•
•

ohjatusti kaavoittaa tai laskee mitat valmistettavaan tuotteeseen
valmistaa ohjattuna laatimansa työohjeen mukaisen tuotteen
valmistaa ohjattuna tavoitteen mukaisen laadukkaan ja viimeistellyn tuotteen
käyttää ohjattuna soveltuvia työmenetelmiä, sekä tarkoituksenmukaisia ja
turvallisia työotteita, huomioi ergonomian työskentelyssään
käyttää ohjattuna työhön soveltuvia koneita ja laitteita, noudattaa annettuja
työturvallisuusohjeita
huolehtii ohjattuna työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä
huomioi ohjattuna elinkaariajattelun ja kestävän kehityksen periaatteita
kaavoittaa tai laskee mitat valmistettavaan tuotteeseen
valmistaa laatimansa työohjeen mukaisen tuotteen
valmistaa tavoitteen mukaisen laadukkaan ja viimeistellyn tuotteen
käyttää soveltuvia työmenetelmiä, sekä tarkoituksenmukaisia ja turvallisia
työotteita, huomioi ergonomian työskentelyssään
käyttää työhön soveltuvia erilaisia koneita ja laitteita, noudattaa annettuja
työturvallisuusohjeita, huolehtii koneiden päivittäishuollosta
huolehtii työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä
huomioi elinkaariajattelun ja kestävän kehityksen periaatteita
itsenäisesti kaavoittaa tai laskee mitat valmistettavan tuotteeseen
valmistaa itsenäisesti työohjeen mukaisen tuotteen
valmistaa itsenäisesti tavoitteen mukaisen korkealaatuisen ja viimeistellyn
tuotteen
käyttää itsenäisesti ja monipuolisesti soveltuvia työmenetelmiä, sekä
tarkoituksenmukaisia ja turvallisia työotteita, huomioi kokonaisvaltaisesti
ergonomian työskentelyssään
käyttää itsenäisesti valiten työhön soveltuvia erilaisia koneita ja laitteita,
huomioi itsenäisesti työturvallisuuden
huolehtii itsenäisesti ja oma-aloitteisesti työympäristön siisteydestä ja
järjestyksestä
huomioi itsenäisesti ja monipuolisesti elinkaariajattelun ja kestävän
kehityksen periaatteita

Opiskelija arvioi omaa työtään
Opiskelija
Tyydyttävä T1
Tyydyttävä T2
Hyvä H3
Hyvä H4
Kiitettävä K5

•
•

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

•
•

arvioi työtään ja työskentelyään suhteessa suunnitelmaan
ottaa vastaan ulkopuolista palautetta, tunnistaa onnistumisiaan ja kehittää
ohjattuna työtään palautteen mukaisesti

•
•

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 sisustustekstiilien ompelullisen
valmistuksen 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.

