
Soittimen rakentaminen, 15 osp 
 
Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa 
 
Hyväksytty 2022 
 
 
Taideteollisuusalan perustutkinto 
 
Ammattitaitovaatimukset 
 
Opiskelija osaa lukea ja mallintaa soitinpiirrustuksia 
Opiskelija 
* Suunnittelee, toteuttaa sekä piirtää sähkökitaran, sähköbasson 
tai erikokoisten kanteleiden soitinpiirrustuksia itsenäisesti ja huolellisesti 
* Suunnittelee ja mallintaa haluamansa soittimen kaavat itsenäisesti ja huolellisesti 
 
Opiskelija osaa valita oikeat puumateriaalit 
Opiskelija 
* Valitsee suunnitelman mukaan ja vastuullisesti eri työvaiheissa tarvittavat 
oikeanlaiset materiaalit ja perustelee valintansa 
*Tuntee soitinpuun sahaamisen, varastoinnin ja kuivaamisen periaatteet 
* Huolehtii itsenäisesti ja turvallisesti tarvittavien aineiden käsittelystä ja 
varastoinnista 
 
Opiskelija valmistaa kitaroiden ja bassojen bodyt sekä kaulat 
Opiskelija 
* Suunnittelee bodypuiden sekä kaulan otelaudan liimaukset huomioiden muut 
toiminnan työvaiheet ja osaa perustella tekemänsä ratkaisun 
* Osaa jyrsiä kitaran ja basson bodyn sekä kaulan muotoonsa sabluunasarjoilla 
* Osaa painaa höyrytetyt materiaalit paininmuottiin itsenäisesti 
* Osaa valmistaa soittimien kaikki puuosat itse, edeten oikeassa työjärjestyksessä 
 
Opiskelija valmistaa kanteleiden osat ja niiden kokoonpanon 
Opiskelija 
* Osaa tehdä kanteleen sivujen taivutuksen ja höyrytyksen huomioiden muut toiminnan 
työvaiheet ja osaa perustella tekemänsä ratkaisut 
* Osaa liimata taivutetut kanteleen sivulaudat toisiinsa ja työstää sivut muotoonsa 
itsenäisesti 
* Valmistaa suunnittelemansa kanteleen sivulaudat ja kiinnittää ne toisiinsa kiinni 
muotissa, muodostaen niistä valmiin kehän 
* Valmistaa kannen ja pohjan tukirimoitukset ja asentaa ne kehään paikoilleen yhdessä 
kielipenkkien kanssa ja valmistaa kannen ja pohjan ja liimaa ne paikoilleen  
* Suunnittelee sammutinlaudan sekä käsituen 
* Mitoittaa kielistön paikat kanteleen runkoon  
* Viimeistelee kanteleen pintakäsittelyn, kokoaa sen viritystappeineen ja kielistöineen sekä virittää 
kanteleen 
* Esittää vaihtoehtoisia ratkaisuja toiminnalleen rakentamisessa 
 
Opiskelija noudattaa työhyvinvointi-, työturvallisuus-, palo- ja 
ympäristönsuojelumääräyksiä 

• ottaa aktiivisesti vastuun omasta työhyvinvoinnistaan, työturvallisuudesta ja työkyvystään ja 
ehkäisee toiminnallaan mahdollisia haittoja 



• huolehtii ja edistää omalta osaltaan työyhteisön hyvinvointia ja ymmärtää työyhteisön 
ilmapiirin vaikutuksen asiakastyytyväisyyteen perustellen sen merkitystä työhyvinvointiin 

• tuntee työpaikan tulityö-, työturvallisuus-, palo- ja ympäristönsuojelumääräykset ja toimii 
tilanteen edellyttämällä tavalla perustellen toimintaansa 

• suojautuu tärinältä, melulta ja hengitysilman epäpuhtauksilta 
• käyttää työkoneiden turvalaitteita yhteistyökykyisesti ja vastuullisesti perustellen 

toimintaansa monipuolisesti 
 
Oppimisympäristöt 

• alan yritykset;soitinrakentajat ja musiikkiliikkeet – soittimien rakentaminen, korjaukset ja 
huollot 

• oppilaitoksen toimintaympäristö 
 
Toteuttamistavat 

• opintoihin sisältyy teoriaopintoja ja käytännön harjoitteita erilaisissa toimintaympäristöissä 
 

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla 
ja tekemällä yhden soittimen oppilaitoksen toimintaympäristössä tai alan yrityksessä 
 
  
  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 suunnittelemalla ja valmistamalla soittimen. Siltä osin 
kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perustella, ammattitaidon 
osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin. 
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