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ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUODOSTUMINEN 

 

Ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain 630/1998 (muutos 787/2014) mukaan Opetushalli-

tus määrää perustutkinnon perusteissa tutkintonimikkeet, tutkinnon muodostumisen, tutkintoon si-

sältyvät tutkinnon osat sekä tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet ja osaa-

misen arvioinnin.  

 

Lain mukaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet 

alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään 

yhdellä osa-alueella. Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisesta peruskoulutuk-

sesta annetussa laissa tarkoitettuna ammatillisena peruskoulutuksena tai ammatillisesta aikuiskou-

lutuksesta annetussa laissa 631/1998 (muutos 788/2014) tarkoitettuna näyttötutkintona. 

 

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon 

osista (135 osaamispistettä), yhteisistä tutkinnon osista (35 osaamispistettä) ja vapaasti valittavista 

tutkinnon osista (10 osaamispistettä). Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. 

 

Tässä opetussuunnitelmassa on esitetty tutkinnon ammatilliset opinnot ja tarjottavat vapaasti valit-

tavat tutkinnon osat sekä niiden toteutus Saimaan ammattiopisto Sampossa. Koulutuksen toteutuk-

seen liittyvät yleiset periaatteet ja käytänteet on esitetty erillisessä opetussuunnitelman yhteisessä 

osassa. Työssäoppimiseen liittyvät käytänteet on esitetty erillisessä työssäoppimisen järjestämis-

suunnitelmassa. Yhteisten ja vapaasti valittavien tutkinnon osien opinnoista on laadittu erillinen ope-

tussuunnitelma, joka sisältää tarkemmat kuvaukset ja arviointikriteerit opinnoista. 

 

Edellä mainitut erilliset dokumentit on saatavilla Sampon www-sivuilla:  

 

Opetussuunnitelman yhteinen osa 

Työssäoppimisen järjestämissuunnitelma 

Yhteisten tutkinnon osien opetussuunnitelma 

 

Elintarvikealan perustutkinto sisältää yhteisten (35 osp) ja vapaasti valittavien tutkinnon osien (10 

osp) lisäksi pakollisia tutkinnon osia yhteensä 105 osp ja valinnaisia tutkinnon osia yhteensä 30 osp.  

http://www.edusampo.fi/files/406/Opetussuunnitelman_yhteinen_osa.pdf
http://www.edusampo.fi/files/938/Tyossaoppimisen_jarjestamissuunnitelma.pdf
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Kuva1. Tutkinnon muodostuminen osaamispisteinä 
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Taulukko1. Tutkinnon osien suunniteltu toteuttamisjärjestys 

 

  

Elintarvikealan perustutkinto, leipomoalan osaamisala
Osaamis-

pistettä 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Pakolliset tutkinnon osat, 105 osp

Elintarviketuotannossa toimiminen 30 x

Elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissä pito 30 x

Elintarvikkeiden valmistus 45 x

Valinnaiset tutkinnon osat, 30 osp (Suoritetaan joko 1. tai 3. vuonna)

Elintarvikkeiden myymälätoiminnot 15

Erikoistuotteiden valmistus pientuotannossa 15

Erikoistuotteiden valmistus prosessituotannossa 15

Pakkaustoiminnot 15

Varastointi- ja lähettämötoiminnot 15

Elintarvikkeiden valmistajana kansainvälisessä ympäristössä 15

Yrittäjyys elintarvikealalla 15

Huippuosaajana toimiminen 15

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Äidinkieli 5 x x

Toinen kotimainen kieli 1 x

Vieras kieli 2 x

Valinnaiset opinnot 3

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Matematiikka 3 x x

Fysiikka ja kemia 2 x

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen soveltaminen 1 x

Valinnaiset opinnot 3

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

Yhteiskuntataidot 1 x

Työelämätaidot 1 x

Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 x

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 x

Valinnaiset opinnot 3

Sosiaalinen ja kultturinen osaaminen

Kulttuurien tuntemus

Taide ja kulttuuri x

Etiikka

Psykologia

Ympäristöosaaminen

Jokin yhteisten tutkintojen osa-alueista

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

Sokerityöt ja konditoriakoristeet 3

Suklaan käsittely ja konvehtien valmistus 3

Kakut ja leivokset 4

Koristeleivät ja leipäkoristeet 3

Gluteeniton leivonta 3

Lihakurssi 4

Kalakurssi 4

Perinneruoat- ja leivonnaiset 3

Juomakurssi 3

Pikaruokakurssi 3

Tutkinnon osa ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista ammatillisista tutkinnon osista 0-10

Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa 0-10

Tutkinnon osa yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista 0-10

Tutkinnon osa jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista 0-10

Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva tutkinnon osa 0-10

7 valinnaiset 

8 pakolliset / 3 valinnaiset

6 pakolliset / 3 valinnaiset

5 pakolliset / 3 valinnaiset
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KOULUTUKSEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET, TOTEUTTAMISTAVAT, 

OPPIMISYMPÄRISTÖT JA OSAAMISEN ARVIOINTI 

 

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, 105 OSP 

 

ELINTARVIKETUOTANNOSSA TOIMIMINEN, 30 OSP 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija osaa 

 huolehtia henkilökohtaisesta hygieniastaan ja omavalvon-
nasta 

 pukeutua työkohteen vaatimusten mukaisesti toimiessaan 
elintarvikealan tuotteiden valmistuksessa 

 tehdä työprosessin ennakoivat työt, käsittelee raaka-aineita, 
valmistaa tuotteita, vie säilytykseen ja lopettaa oman työvai-
heensa 

 valita ja käsitellä tuotteiden raaka-aineita valmistuksen eri 
vaiheissa 

 huolehtia raaka-aineiden ja tuotteiden laadun säilymisestä 

 arvioida raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden laatua 

 käyttää valmistusprosessin koneita ja/tai laitteita 

 työskennellä pitäen yllä toimintakykyään ja noudattaen työtur-
vallisuusohjeita sekä tuotteiden valmistukseen liittyviä laatu-
määräyksiä 

 pakata tuotteita varastointia, kuljetusta ja myyntiä varten 

 noudattaa työaikoja ja muita työhön liittyviä toimintaohjeita. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaa-
minen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Ar-
vioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arvi-
ointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen 
näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa mää-
ritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaami-
sensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan 
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arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään 
kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin koh-
teet 

Työprosessin hallinta 

 Omavalvonta- ja hygieniavaatimusten mukaisesti toimiminen 
omassa työtehtävässä 

 Elintarvikkeen valmistusprosessin kokonaisuuden hallinta ja 
vastuullinen tekeminen 

 Oman työsuorituksen arviointi tuotteen valmistuksessa 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Raaka-aineiden valinta, käsittely ja käyttö sekä niiden ja val-
miiden tuotteiden aistinvarainen arviointi 

 Työvälineiden, koneiden ja/tai laitteiden käyttö 

 Tuotteen pakkaaminen  

 Tuotteen valmistukseen kuuluvien puhdistustoimenpiteiden 
toteuttaminen 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elintarviketuotannossa toimiminen 

 Raaka-aineiden valinnassa tarvittavan raaka-aineiden ja 
tuotteiden ravitsemuksellisten ominaisuuksien huomioon ot-
taminen 

 Elintarvikkeiden käsittelyssä, säilytyksessä sekä valmistuk-
sessa tarvittavien fysikaalisten ja kemiallisten tekijöiden sekä 
mikrobitoiminnan tuntemisen soveltaminen 

 Laatuvaatimusten noudattaminen 

 Elintarvikealaa koskevan lainsäädännön ja hygieeniseen 
työskentelyyn liittyvän mikrobiologian noudattaminen 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka  

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon  

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla elintarvike-
alan yrityksessä tai muussa mahdollisimman hyvin elintarvikeyrityk-
sen oloja vastaavassa paikassa joko pienimuotoisessa tuotannossa 
yhden tuotteen kaikissa työvaiheissa tai teollisuusprosessissa yhden 
tuotteen yhdessä työvaiheessa (esim. ennakoivat työt, tuotteen val-
mistus tai pakkaaminen). 

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa 
kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, 
arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  
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Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä 
tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kat-
tavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus koululla luokkatiloissa, työsaleissa, opetuskeitti-
öissä, kahvio-myymälässä sekä muissa oppilaitoksen tiloissa 
ja oppimisympäristöissä 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-
tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tu-
kevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioinnin koh-
teena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen toteutuminen. 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii yritteliäästi, aloitteellisesti ja asiakaslähtöi-
sesti työntekijänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee ta-
voitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti 
ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan.    

Kestävä kehitys  

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käsittelee ja lajittelee jätteet ja työs-
kentelee mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaen. Opiskelija 
toimii ammattinsa kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, 
sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudat-
taa alan työtehtävissä keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, 
määräyksiä ja sopimuksia. Opiskelija suorittaa Sampon Keke- pas-
sin.  

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon 
oman alansa esteettiset tekijät. Hän edistää tai ylläpitää työympäris-
tönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovai-
kutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan 
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Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä 
teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan 
hyödyt, rajoitukset ja riskit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

 

Seuraavia yhteisten tutkinnon osien opintoja voidaan integroidaan 
tähän ammatilliseen tutkinnon osaan. 

 Matematiikka  

 yksikön muunnokset, reseptien suurentaminen, tuotteiden hinnoit-
telu, pitoisuuksien laskeminen (esim. suola) 

 Kemia  

 pesuaineet, orgaaninen kemia 

 Fysiikka  

 koneet, sähköoppi, lämpöoppi 

 Tietotekniikka ja äidinkieli 

 raporttien kirjoitus 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan 1. lukuvuonna. 

 

Valtakunnalliset arviointikriteerit 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Omavalvonta- ja 
hygieniavaati-
musten mukai-
sesti toimiminen 
omassa työtehtä-
vässä 

huolehtii henkilökohtai-
sesta hygieniastaan ja 
pukeutuu työkohteen 
vaatimusten mukaisesti, 
noudattaa tuotteiden 
valmistuksessa omaval-
vontaa ja hygieniamää-
räyksiä  

huolehtii henkilökohtai-
sesta hygieniastaan ja 
pukeutuu työkohteen 
vaatimusten mukaisesti, 
noudattaa tuotteiden 
valmistuksessa omaval-
vontaa ja hygieniamää-
räyksiä  

huolehtii henkilökohtai-
sesta hygieniastaan ja 
pukeutuu työkohteen 
vaatimusten mukaisesti, 
noudattaa tuotteiden 
valmistuksessa omaval-
vontaa ja hygieniamää-
räyksiä  

Elintarvikkeen 
valmistusproses-
sin kokonaisuu-
den hallinta ja 
vastuullinen te-
keminen 

toimii työtehtävässään 
tarviten ajoittain ohjausta 
ja noudattaa työaikoja 
sekä sopii poikkeamista 

toimii omatoimisesti työ-
tehtävässään ja vastaa 
omasta työosuudestaan 

toimii omatoimisesti ja 
suoriutuu tehtävästä 
joustavasti ja huolellisesti 
sekä tekee muitakin kuin 
annettuja työtehtäviä 
omalla vastuualueellaan  

Oman työsuori-
tuksen arviointi 
tuotteen valmis-
tuksessa 

arvioi omaa työskentely-
ään ohjatusti 

arvioi omaa työskentely-
ään ja löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita  

arvioi omaa työskentely-
ään ja löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita sekä 
osaa esittää korjauseh-
dotuksia 
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ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

2.  Työmenetel-
mien, -välineiden 
ja materiaalin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Raaka-aineiden 
valinta, käsittely 
ja käyttö sekä nii-
den ja valmiiden 
tuotteiden aistin-
varainen arviointi  

 

valitsee tuotteen valmis-
tukseen kuuluvia raaka-
aineita ja käyttää niitä 
oikein tarviten ajoittain 
ohjausta 

valitsee tuotteen valmis-
tukseen kuuluvat raaka-
aineet ja käyttää niitä oi-
kein pääosin omatoimi-
sesti 

valitsee omatoimisesti 
tuotteen valmistukseen 
kuuluvat raaka-aineet ja 
käyttää niitä oikein 

erottaa virheellisen 
raaka-aineen ja virheelli-
sen valmiin tuotteen ja 
tiedottaa asiasta viipy-
mättä 

 

erottaa virheellisen 
raaka-aineen ja virheelli-
sen valmiin tuotteen ja 
toimii tilanteen mukai-
sesti 

 

erottaa virheellisen 
raaka-aineen ja virheelli-
sen valmiin tuotteen ja 
osaa tehdä tarvittavia 
jatkotoimenpiteitä tilan-
teen vaatimalla tavalla 
omatoimisesti 

Työvälineiden, 
koneiden ja/tai 
laitteiden käyttö 

 

käyttää tuotteen valmis-
tukseen kuuluvia työväli-
neitä, koneita ja laitteita 
turvallisesti tarviten ajoit-
tain ohjausta 

 

käyttää tuotteen valmis-
tukseen kuuluvia työväli-
neitä, koneita ja laitteita 
turvallisesti pääosin oma-
toimisesti 

valitsee tuotteen valmis-
tukseen kuuluvia työväli-
neitä ja laitteita ja käyttää 
niitä omatoimisesti huo-
mioiden työturvallisuuden 
ja osaten organisoida ne 
järkevästi työprosessiin 

Tuotteen pak-
kaaminen 

pakkaa tuotteita ja erot-
taa virheelliset tuotteet 
tarviten ajoittain oh-
jausta 

pakkaa tuotteita ohjeiden 
mukaan ja seuraa tuot-
teen ja pakkauksen laa-
tua 

 

pakkaa tuotteita omatoi-
misesti ohjeiden mukaan 
ja seuraa tuotteen ja pak-
kauksen laatua sekä 
pakkausmerkintöjä 

Tuotteen valmis-
tukseen kuulu-
vien puhdistus-
toimenpiteiden 
toteuttaminen 

 

huolehtii työympäristön 
puhtaudesta ja järjestyk-
sestä sekä pesee ja 
puhdistaa tiloja, koneita 
ja laitteita tarviten ajoit-
tain ohjausta 

huolehtii työympäristön 
puhtaudesta ja järjestyk-
sestä sekä pesee ja puh-
distaa ohjeiden mukaan 
tilat, koneet ja laitteet 

osaa organisoida puh-
distustoimenpiteet 
osana tuotteen valmis-
tusprosessia  

 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

3.  Työn perus-
tana olevan tie-
don hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Elintarviketuotan-
nossa toimimi-
nen 

hankkii tietoa niistä elin-
tarvikealan toimialoista, 
joihin on mahdollista 
mennä työskentelemään  

hankkii tietoa elintarvike-
alan toimialoista ja alu-
eensa tärkeimmistä yri-
tyksiä, joihin voi työllistyä 

hankkii tietoa elintarvike-
alan toimialoista ja tär-
keimmistä yrityksiä ja nii-
den kansallista ja kan-
sainvälistä merkitystä 
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Raaka-aineiden 
valinnassa tarvit-
tavan raaka-ai-
neiden ja tuottei-
den ravitsemuk-
sellisten ominai-
suuksien huomi-
oon ottaminen 

valitsee virheettömät 
raaka-aineet osittain oh-
jattuna tuntemalla 
omassa työtehtävässään 
käytettävät tavallisimmat 
raaka-aineet ja niiden 
ominaisuuksien sekä val-
miiden tuotteiden ravitse-
muksellisten ominaisuuk-
sien joitakin pääpiirteitä   

valitsee virheettömät 
raaka-aineet tuntemalla 
omassa työtehtävässään 
käytettävät raaka-aineet 
ja niiden ominaisuuksien 
sekä valmiiden tuotteiden 
ravitsemuksellisten omi-
naisuuksien pääpiirteet   

valitsee virheettömät 
raaka-aineet omatoimi-
sesti tuntemalla omassa 
työtehtävässään käytet-
tävät raaka-aineet ja nii-
den sekä valmiiden tuot-
teiden ravitsemuksellis-
ten ominaisuudet   

Elintarvikkeiden 
käsittelyssä, säi-
lytyksessä sekä 
valmistuksessa 
tarvittavien fysi-
kaalisten ja kemi-
allisten tekijöiden 
sekä mikrobitoi-
minnan tuntemi-
sen soveltami-
nen 

käsittelee sekä säilyttää 
raaka-aineita ja valmis-
taa tuotteita ohjeiden mu-
kaan, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta valmis-
tusprosessin aikana ta-
pahtuvien kemiallisten, 
mikrobiologisten ja fysi-
kaalisten tekijöiden huo-
mioon ottamisessa  

käsittelee sekä säilyttää 
raaka-aineita ja valmis-
taa tuotteita ohjeiden mu-
kaan ottaen huomioon 
valmistusprosessin ai-
kana tapahtuvat kemialli-
set, mikrobiologiset ja fy-
sikaaliset tekijät 

käsittelee sekä säilyttää 
raaka-aineita ja valmis-
taa tuotteita omatoimi-
sesti ohjeiden mukaan 
ottaen huomioon valmis-
tusprosessin aikana ta-
pahtuvat kemialliset, mik-
robiologiset ja fysikaali-
set tekijät 

Laatuvaatimus-
ten noudattami-
nen 

työskentelee laatuvaati-
musten mukaisesti tarvi-
ten ajoittain ohjausta 

työskentelee ohjeiden 
mukaan toiminnalle ase-
tettujen laatuvaatimusten 
mukaisesti 

työskentelee omatoimi-
sesti toiminnalle ja tuot-
teille asetettujen laatu-
vaatimusten mukaisesti 

Elintarvikealaa 
koskevan lain-
säädännön ja hy-
gieeniseen työs-
kentelyyn liitty-
vän mikrobiolo-
gian noudattami-
nen 

toimii säädösten mukai-
sesti ja työskentelee hy-
gieenisesti tarviten ajoit-
tain ohjausta  

toimii säädösten mukai-
sesti ja työskentelee hy-
gieenisesti 

 

toimii omatoimisesti sää-
dösten mukaisesti ja 
työskentelee hygieeni-
sesti sekä kehittää omaa 
toimintaansa aktiivisesti 
elintarvikelainsäädännön 
muutosten mukaisesti 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen 
oppimisen avain-
taidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja on-
gelmanratkaisu 

ottaa vastaan palautetta 
ja toimii palautteen mu-
kaan 

ottaa vastaan palautetta 
ja toimii palautteen mu-
kaan 

kehittää toimintaansa 
saamansa palautteen 
pohjalta 

Ammattietiikka 

 

käyttäytyy asiallisesti ja 
noudattaa elintarvikealan 
ammattieettisiä toiminta-
tapoja (kuten omaval-
vonta ja hygieniavaati-
mukset) 

toimii hyvien käyttäyty-
mistapojen mukaan ja 
noudattaa elintarvikealan 
ammattieettisiä toiminta-
tapoja 

 

toimii hyvien käyttäyty-
mistapojen ja muuttuvien 
tilanteiden vaatimusten 
mukaisesti, sekä noudat-
taa elintarvikealan am-
mattieettisiä toimintata-
poja 
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Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

 

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa ja pyytää tarvit-
taessa apua muilta  

 toimii sujuvasti erilaisten 
ihmisten kanssa työyhtei-
sössä 

 

työskentelee vastuulli-
sesti, tukee ja auttaa 
muita sekä ottaa huomi-
oon edeltävän ja seuraa-
van työvaiheen ja työnte-
kijän 

Terveys, turvalli-
suus ja toiminta-
kyky 

työskentelee työympäris-
tönsä työturvallisuusoh-
jeiden mukaisesti 

työskentelee ergonomi-
sesti työympäristönsä 
työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti 

työskentelee ergonomi-
sesti työympäristönsä 
työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti ja ottaa oma-
toimisesti huomioon työ-
ympäristön riskitekijät 

 

ELINTARVIKEPROSESSIEN OHJAUS JA KÄYNNISSÄ PITO, 30 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 huolehtia henkilökohtaisesta hygieniastaan ja omavalvonnasta 
sekä pukeutuu työkohteen vaatimusten mukaisesti  

 osallistuu oman alan työtehtävien mukaan elintarvikkeen val-
mistusprosessiin, jossa tehdään erilaisia ohjaustoimintoja elin-
tarvikkeen tai tuotteen valmistuksen eri vaiheissa  

 seurata tuotantoprosessin aikana sekä tuotteen laatua että 
tuotantolaitteiden kuntoa ja toimintaa  

 kirjata ja tulkita havaintoja ja mittaustuloksia  

 käyttää prosessinohjauksen tekniikkaa  

 säätää prosessia  

 huolehtia käytettävien koneiden ja laitteiden päivittäisestä käyt-
tökunnosta seuraamalla niiden kuntoa ja toimintaa  

 toimia yhteistyössä kunnossapitohenkilöstön kanssa  

 huolehtia työympäristön puhtaanapidosta  

 käyttää oman alansa vieraskielistä sanastoa 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tun-
nustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvi-
oinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa 
ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella 
tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan 
henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei 
käytetä. 
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Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimi-
sen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täy-
dennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näy-
tössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty 
osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa mo-
nipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin 
sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arvioin-
tiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteissa. 

Osaamisen arvioinnin koh-
teet 

Työprosessin hallinta  

 Omavalvonta- ja hygieniavaatimusten mukaisesti toimiminen 
omassa työtehtävässä 

 Valmistusprosessin hallinta ja vastuullinen tekeminen   

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta  

 Prosessinohjaus 

 Valmistusprosessin koneiden ja/tai laitteiden käyttö  

 Tuotteen laadun seuranta ja viestintä  

 Tuotantolaitteiden kunnon valvonta (prosessin käynnissäpito)  

Työn perustana olevan tiedon hallinta  

 Valmistusprosessissa käytettävien koneiden ja laitteiden 
kone- ja laitetekniikoiden soveltaminen  

 Tuotantolaitteiden kunnonvalvonnassa tarvittavan laiteteknii-
kan ja turvamääräysten soveltaminen  

Elinikäisen oppimisen avaintaidot  

 Ongelmanratkaisu  

 Ammattietiikka 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö  

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky  

Ammattitaidon  

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-
misen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla elintarvikealan yri-
tyksessä tai muussa mahdollisimman hyvin elintarvikeyrityksen oloja 
vastaavassa paikassa joko pienimuotoisessa tuotannossa yhden tuot-
teen kaikissa työvaiheissa tai teollisuusprosessissa yhden tuotteen yh-
dessä työvaiheessa.  

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa 
kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, 
arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä 
tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa katta-
vasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
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Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus koululla luokkatiloissa, työsaleissa, opiskelijaravin-
tolassa  

 yritysten tiloissa,  

 työpajoissa 

 työelämässä  

 virtuaalisissa oppimisympäristöissä 

 muissa mahdollisissa oppimisympäristöissä 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 Opettajan ohjaus ja valmennus 

 Työssäoppiminen 

 Itsenäinen oppiminen 

 Tiimioppiminen 

 Virtuaalioppiminen 

 Tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 Opinnäyte; tuotteet, raportti 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioinnin koh-
teena olevien elinikäisten oppimisen avaintaitojen toteutuminen 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia työssä 
vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. Hän sovel-
taa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toi-
mintatapoja työssään. 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija on aloitteellinen ja omaa yrittäjyysvalmiuksia 

Teknologia ja tietotekniikka 

Ymmärtää perusprosesseja ja osaa käyttää tietotekniikkaa 

Integrointi yhteisiin          
tutkinnon osiin 

Seuraavia yhteisten tutkinnon osien opintoja integroidaan tähän am-
matilliseen tutkinnon osaan:  

Kemia  
kemian perusteet, pesuaineet 

Fysiikka 
koneet ja laiteet, sähkö- ja lämpöoppi 

Toteutetaan käytännön opetuksessa ja luokkaopetuksessa 

Tutkinnon osan sijoittumi-
nen tutkinnon toteutuksessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan pääosin 3. vuonna. 
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Valtakunnalliset arviointikriteerit 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Omavalvonta- ja 
hygieniavaati-
musten mukai-
sesti toimiminen 
omassa työtehtä-
vässä 

 

 

huolehtii henkilökohtai-
sesta hygieniastaan ja 
pukeutuu työkohteen 
vaatimusten mukaisesti, 
noudattaa tuotteen val-
mistuksessa omavalvon-
taa ja hygieniamääräyk-
siä ja toimii kriittisissä 
valvontapisteissä tarviten 
ajoittain ohjausta 

huolehtii henkilökohtai-
sesta hygieniastaan ja 
pukeutuu työkohteen 
vaatimusten mukaisesti, 
noudattaa tuotteen val-
mistuksessa omavalvon-
taa ja hygieniamääräyk-
siä ja tunnistaa kriittisten 
valvontapisteiden muu-
tokset ja ilmoittaa asiasta 
ohjeiden mukaan  

huolehtii henkilökohtai-
sesta hygieniastaan ja 
pukeutuu työkohteen 
vaatimusten mukaisesti, 
noudattaa tuotteen val-
mistuksessa omavalvon-
taa ja hygieniamääräyk-
siä sekä osaa toimia pro-
sessin kriittisten valvon-
tapisteiden korjaustoi-
menpiteiden mukaisesti 
omatoimisesti 

Valmistusproses-
sin hallinta ja 
vastuullinen teke-
minen 

 

toimii omassa työtehtä-
vässään ja noudattaa 
työaikoja sekä sopii poik-
keamista tarviten ajoit-
tain ohjausta 

 

toimii omatoimisesti 
omassa työtehtävässään 
ja vastaa omasta työ-
osuudestaan 

 

toimii omatoimisesti ja 
suoriutuu työtehtäväs-
tään joustavasti ja huo-
lellisesti sekä osaa ottaa 
huomioon koko työpro-
sessin kokonaisuuden 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

2. Työmenetel-
mien, -välineiden 
ja materiaalin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Prosessinohjaus 

 

ohjaa ja tarvittaessa sää-
tää alansa tuotantopro-
sessia manuaalisesti tai 
tietojärjestelmän avulla 
tarviten toiminnassaan 
ohjausta 

ohjaa ohjeiden mukaan 
alansa tuotantoprosessia 
manuaalisesti tai tietojär-
jestelmän avulla ja tekee 
joitakin tarvittavia säätö-
toimenpiteitä tekemiensä 
havaintojen perusteella 

ohjaa omatoimisesti 
alansa tuotantoprosessia 
manuaalisesti tai tietojär-
jestelmän avulla ja tekee 
joitakin tarvittavia säätö-
toimenpiteitä tekemiensä 
havaintojen perusteella 

Valmistusproses-
sin koneiden 
ja/tai laitteiden 
käyttö 

käyttää tuotantoproses-
siin kuuluvia koneita 
ja/tai laitteita turvallisesti 
tarviten ajoittain ohjausta 

käyttää pääosin omatoi-
misesti tuotantoproses-
sin koneita ja/tai laitteita 
turvallisesti 

käyttää omatoimisesti 
tuotantoprosessin ko-
neita ja/tai laitteita turval-
lisesti 
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Tuotteen laadun 
seuranta ja vies-
tintä 

 

seuraa tuotteen laatua 
aistinvaraisesti ja mit-
tauksin sekä kirjaa tulok-
set tarviten ajoittain oh-
jausta 

seuraa ohjeiden mukaan 
tuotteen laatua aistinva-
raisesti ja mittauksin, kir-
jaa tulokset ja tarvitta-
essa ilmoittaa poik-
keamatilanteista 

seuraa tuotteen laatua 
aistinvaraisesti ja mit-
tauksin, kirjaa tulokset ja 
havaintojensa perus-
teella säätää prosessia 
ohjeiden mukaan 

Tuotantolaittei-
den kunnon val-
vonta (prosessin 
käynnissäpito) 

seuraa aistinvaraisesti 
tuotteen valmistukseen 
kuuluvien koneiden ja 
laitteiden kuntoa ja huo-
lehtii niiden päivittäisestä 
käyttökunnosta sekä työ-
ympäristönsä puhtau-
desta tarviten ohjausta 

 

seuraa aistinvaraisesti 
tuotteen valmistukseen 
kuuluvien koneiden ja 
laitteiden kuntoa ja huo-
lehtii niiden päivittäisestä 
käyttökunnosta sekä työ-
ympäristönsä puhtau-
desta toimien pääosin 
omatoimisesti 

seuraa aistinvaraisesti 
tuotteen valmistukseen 
kuuluvien koneiden ja 
laitteiden kuntoa ja huo-
lehtii niiden päivittäisestä 
käyttökunnosta sekä työ-
ympäristönsä puhtau-
desta toimien omatoimi-
sesti 

ilmoittaa kunnossapito-
organisaatiolle proses-
sissa ilmenneistä poik-
keamatilanteista 

 

paikantaa mekaanisen 
vian sen ilmetessä sekä 
ilmoittaa ajoissa laitteis-
ton huoltotarpeista 

paikantaa mekaanisen 
vian sen ilmetessä sekä 
ilmoittaa ajoissa laitteis-
ton huoltotarpeista sekä 
korjaa omatoimisesti yk-
sinkertaisia mekaanisia 
vikoja 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perus-
tana olevan tie-
don hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Valmistusproses-
sissa käytettävien 
koneiden ja lait-
teiden kone- ja 
laitetekniikoiden 
soveltaminen 

soveltaa oman alansa 
laite- ja konetekniikoita 
niin, että käyttää niitä ja 
tekee tarvittavia huolto-
toimenpiteitä tarviten 
ajoittain ohjausta 

soveltaa oman alansa 
laite- ja konetekniikoita 
niin, että pääosin omatoi-
misesti käyttää niitä ja te-
kee tarvittavia huoltotoi-
menpiteitä  

soveltaa oman alansa 
laite- ja konetekniikoita 
niin, että omatoimisesti 
käyttää niitä ja tekee tar-
vittavia huoltotoimenpi-
teitä 

Tuotantolaittei-
den kunnonval-
vonnassa tarvitta-
van laitetekniikan 
hallinta ja turva-
määräysten nou-
dattaminen 

soveltaa oman alansa 
laitteiden rakennetunte-
musta ja noudattaa tur-
vamääräyksiä määrittä-
essään laitteiden kunnon 
tarviten ajoittain ohjausta 

soveltaa oman alansa 
laitteiden rakennetunte-
musta ja noudattaa tur-
vamääräyksiä määrittä-
essään ohjeiden mukaan 
laitteiden kunnon  

soveltaa oman alansa 
laitteiden rakennetunte-
musta ja noudattaa tur-
vamääräyksiä määrittä-
essään omatoimisesti 
laitteiden kunnon  
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ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKITEERIT 

4.  Elinikäisen op-
pimisen avaintai-
dot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ongelmanrat-
kaisu 

 

  

tunnistaa ja ilmoittaa 
kriittisten valvontapistei-
den muutoksista, tarviten 
tunnistuksessa ajoittain 
ohjausta 

tunnistaa ja ilmoittaa 
kriittisten valvontapistei-
den muutoksista 

toimii prosessin kriittisten 
valvontapisteiden kor-
jaustoimenpiteiden mu-
kaisesti omatoimisesti 

Ammattietiikka 

 

käyttäytyy asiallisesti ja 
noudattaa elintarvikealan 
ammattieettisiä toiminta-
tapoja (kuten omaval-
vonta ja hygieniavaati-
mukset) 

toimii hyvien käyttäyty-
mistapojen mukaan ja 
noudattaa elintarvikealan 
ammattieettisiä toiminta-
tapoja 

 

toimii hyvien käyttäyty-
mistapojen ja muuttuvien 
tilanteiden vaatimusten 
mukaisesti, sekä noudat-
taa elintarvikealan am-
mattieettisiä toimintata-
poja 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

 

toimii yhteistyössä kun-
nossapitohenkilöstön 
kanssa tarvittaessa myös 
muulla kuin omalla äidin-
kielellä kanssa ja pyytää 
tarvittaessa apua muilta  

 

toimii sujuvasti työyhtei-
sön erilaisten ihmisten 
kanssa sekä yhteis-
työssä kunnossapitohen-
kilöstön kanssa tarvitta-
essa myös muulla kuin 
omalla äidinkielellä 

 

työskentelee vastuulli-
sesti yhteistyössä kun-
nossapitohenkilöstön 
kanssa, tarvittaessa 
myös muulla kuin omalla 
äidinkielellä, tukee ja aut-
taa muita sekä ottaa 
huomioon edeltävän ja 
seuraavan työvaiheen ja 
työntekijän 

Terveys, turvalli-
suus ja toiminta-
kyky 

työskentelee työympäris-
tönsä työturvallisuusoh-
jeiden mukaisesti 

työskentelee ergonomi-
sesti työympäristönsä 
työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti 

työskentelee ergonomi-
sesti työympäristönsä 
työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti ja ottaa oma-
toimisesti huomioon työ-
ympäristön riskitekijät 

antaa tarvittaessa en-
siapua EA I-tason mukai-
sesti sekä toimii työtur-
vallisuuskortin edellyttä-
män osaamisen mukai-
sesti 

antaa tarvittaessa en-
siapua EA I-tason mukai-
sesti sekä toimii työtur-
vallisuuskortin edellyttä-
män osaamisen mukai-
sesti 

antaa tarvittaessa en-
siapua EA I-tason mukai-
sesti sekä toimii työtur-
vallisuuskortin edellyttä-
män osaamisen mukai-
sesti 

 

ELINTARVIKKEIDEN VALMISTUS, 45 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 työskennellä valitulla tuotannonalalla elintarvikkeen/elintar-
vikkeiden valmistuksen eri vaiheissa: ennakoivat työt, 
raaka-aineiden käsittely, tuotteen/tuotteiden valmistus ja 
säilytys sekä oman työvaiheen lopetus  



   OPETUSSUUNNITELMA   16 (98) 

   

 noudattaa työssään tuotteen valmistukseen liittyviä laatu-, 
hygienia- ja omavalvontamääräyksiä sekä elintarvikealaa 
koskevaa lainsäädäntöä   

 suunnitella työtään ottaen huomioon elintarvikkeiden ravit-
semuksellisen merkityksen  

 valita ja käsitellä valmistamiensa tuotteiden raaka-aineita  

 käyttää työssä tarvittavia työvälineitä, koneita ja/tai laitteita   

 hallita työn edellyttämät kädentaidot 

 valmistaa erityisruokavaliotuotteita tai olla mukana erityis-
ruokavaliotuotteita valmistavassa prosessissa (keliakia, al-
lergiat, laktoosi-intoleranssi) ja valitsee raaka-aineet erityis-
ruokavalioihin  

 työskennellä edistäen työyhteisönsä yritystoiminnan tulok-
sellisuutta 

 käyttää työssään ympäristöä säästäviä menetelmiä ja nou-
dattaa työaikoja sekä muita työhön ja yritystoimintaan liitty-
viä toimintaohjeita sekä elintarvikealan eettisiä periaatteita 

 arvioida työtään ja valmiiden tuotteiden ominaisuuksia ja 
laatua 

 toimia tarvittaessa tuotekehityksessä avustajana 

 tehdä työssä tarvittavia raportteja, kirjallisia viestejä ja las-
kutoimituksia hyödyntäen tietotekniikkaa 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaa-
minen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen ete-
nemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittä-
mistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, 
mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjalli-
sella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen 
eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. 
Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen 
näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa 
määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa 
osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. 
Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka 
käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkin-
non perusteessa. 
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Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

Työprosessin hallinta 

 Omavalvonta- ja hygieniavaatimusten mukaisesti toimimi-
nen omassa työtehtävässä  

 Oman tuotantoalueen tuotteen valmistusprosessin suunnit-
telu (sisältää myös erityisruokavaliotuotteet)  

 Työn kokonaisuuden hallinta ja vastuullinen tekeminen  

 Oman työsuorituksen arviointi tuotteen valmistuksessa  

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Raaka-aineiden ja lisäaineiden valinta ja käyttö (myös eri-
tyisruokavaliotuotteisiin) 

 Raaka-aineiden ja valmiin tuotteen laadun arviointi 

 Työmenetelmien, -välineiden, koneiden ja laitteiden käyttö 

 Tuotteen valmistukseen kuuluvien puhdistustoimenpiteiden 
toteuttaminen 

 Ympäristöä säästävien menetelmien käyttäminen 

 Tuotteen pakkaaminen valitun tuotannonalan pakkauspro-
sessissa 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Työprosessia koskevan lainsäädännön soveltaminen 

 Elintarvikeketjun (alkutuotannosta kuluttajalle) tuntemisen 
soveltaminen 

 Taloudellinen ja yritystoiminnan huomioon ottava työsken-
tely 

 Raaka-aineiden valinta ja elintarvikkeiden käsittelyssä, säi-
lytyksessä sekä valmistuksessa tarvittavien fysikaalisten ja 
kemiallisten tekijöiden sekä mikrobitoiminnan huomioon ot-
taminen 

 Tuotteiden ravitsemuksellisten ominaisuuksien huomioon 
ottaminen 

 Erityisruokavalioiden valmistaminen 

 Laatuvaatimusten soveltaminen 

 Ympäristöä säästävien menetelmien soveltaminen 

 Työssä tarvittavan tietotekniikan ja laskutoimitusten hallinta 

 Elintarvikealan tuotekehityksen periaatteiden soveltaminen 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Ammattietiikka 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla elintarvike-
alan yrityksessä tai muussa mahdollisimman hyvin 

elintarvikeyrityksen oloja vastaavassa paikassa joko pienimuotoi-
sessa tuotannossa yhden tuotteen kaikissa työvaiheissa tai teolli-
suusprosessissa yhden tuotteen yhdessä työvaiheessa.  

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vas-
taa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaati-
muksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 
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Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuu-
dessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen ar-
vioinnilla. 

Elintarviketeknologian osaamisalalla opiskelija tai tutkinnon suorit-
taja osoittaa osaamisensa jossakin seuraavista valmistusproses-
seista: ruokavalmiste-, marja-, hedelmä-, kasvis-, kala-, makeis-, 
suklaa-, juoma-, myllytuotteet, keksit tai muu elintarviketeknologi-
aan liittyvä valmistusprosessi. 

Leipomoalan osaamisalalla opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoit-
taa osaamisensa käsityövaltaisessa ja jonkin tuoteryhmän teolli-
sessa valmistusprosessissa ruoka- ja kahvileipien, leipomoeinesten 
tai konditoriatuotteiden valmistuksessa. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 
 lähiopetus koululla luokkatiloissa, työsaleissa, opetuskeitti-

öissä, kahvio-myymälässä sekä muissa oppilaitoksen ti-
loissa ja oppimisympäristöissä  

 yritysten tilat  
 työelämä  
 työpaja  
 virtuaalinen oppimisympäristö  
 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-
tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tu-
kevat opiskelijan oppimista 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot   

 

 

Tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioinnin koh-
teena olevien elinikäisten oppimisen avaintaitojen toteutuminen 

Aloitekyky ja yrittäjyys  

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti, asiakaslähtöisesti sekä 
yritteliäästi työntekijänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työsken-
telee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tu-
loksellisesti. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan.  

Kestävä kehitys 

Opiskelija käsittelee ja lajittelee jätteet ohjeiden mukaan ja työsken-
telee mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaen. 
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Estetiikka  

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon 
oman alansa esteettiset tekijät. Hän kiinnittää huomiota tuotteiden 
viimeistely sekä esille laittoon. Hän edistää tai ylläpitää työympäris-
tönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä.  

Matematiikka ja luonnontieteet  

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia 
työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. 
Hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia mene-
telmiä ja toimintatapoja työssään. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä 
teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon teknii-
kan hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa moni-
puolisesti ammatissaan ja kansalaisena.  

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Seuraavia yhteisten tutkinnon osien opintoja integroidaan tähän 
ammatilliseen tutkinnon osaan.  

Matematiikka  
paistohäviölaskut, suola-ja raaka-ainepitoisuus laskut, taikinan läm-
pötilalaskut 

Kemia 
leipomokemia 

Tietotekniikka 
Pakkausmerkinnät, työselosteet, raporttien kirjoitus 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan 2. lukuvuotena. 

 

Valtakunnalliset arviointikriteerit 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Omavalvonta- ja 
hygieniavaati-
musten mukai-
sesti toimiminen 
omassa työtehtä-
vässä 

noudattaa annettuja hy-
gieniaohjeita ja toteuttaa 
omavalvontaohjelmassa 
määritetyt toimenpiteet  

 noudattaa annettuja hy-
gieniaohjeita ja toteuttaa 
omatoimisesti omaval-
vontaohjelmassa määri-
tetyt toimenpiteet  

noudattaa annettuja hy-
gieniaohjeita ja toteuttaa 
omavalvontaohjelmassa 
määritetyt toimenpiteet 
sekä tunnistaa tuotetur-
vallisuusriskit  
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Oman tuotanto-
alueen tuotteen 
valmistusproses-
sin suunnittelu 
(sisältää myös 
erityisruokavalio-
tuotteet) 

suunnittelee elintarvik-
keen valmistuksen ot-
taen huomioon raaka-ai-
neiden ja tuotteiden ravit-
semuksellisia tekijöitä 
tarviten ajoittain ohjausta 

suunnittelee ohjeen mu-
kaan oman työnsä ottaen 
huomioon raaka-ainei-
den ja tuotteiden ravitse-
mukselliset tekijät 

suunnittelee itsenäisesti 
vastuullaan olevia tehtä-
viä ottaen huomioon 
raaka-aineiden ja tuottei-
den ravitsemukselliset 
tekijät 

Työn kokonaisuu-
den hallinta ja 
vastuullinen teke-
minen 

toimii työtehtävässään ja 
noudattaa työaikoja sekä 
sopii poikkeamista, työ-
vaiheissa etenemisessä 
tarvitsee ajoittaista oh-
jausta 

toimii omatoimisesti työ-
tehtävässä ja vastaa 
omasta työosuudestaan 
ja ottaa huomioon työs-
kentelyssään työnsä ko-
konaisuuden  

 toimii omatoimisesti ja 
suoriutuu tehtävästä 
joustavasti ja huolellisesti 
sekä tekee muitakin kuin 
annettuja työtehtäviä 
omalla vastuualueellaan, 
ottaa huomioon toimin-
taympäristönsä ja oman 
työnsä osana sitä 

työskentelee taloudelli-
sesti välttäen hävikkiä 
(raaka-aineiden, apuai-
neiden, pakkausmateri-
aalien ja puhdistusainei-
den käyttö ) 

työskentelee huolellisesti 
niin, että syntyvät tuot-
teet ovat tasalaatuisia ja 
välttää hävikkiä (raaka-
aineiden, apuaineiden, 
pakkausmateriaalien ja 
puhdistusaineiden 
käyttö) 

työskentelee ripeästi ja 
huolellisesti niin, että 
syntyvät tuotteet ovat ta-
salaatuisia ja välttää hä-
vikkiä (raaka-aineiden, 
apuaineiden, pakkaus-
materiaalien ja puhdis-
tusaineiden käyttö) 

Oman työsuori-
tuksen arviointi 
tuotteen valmis-
tuksessa 

arvioi ohjattuna omaa 
työskentelyään sekä 
oman työnsä vaikutusta 
seuraavaan työvaihee-
seen 

arvioi omaa työskentely-
ään ja oman työnsä vai-
kutusta koko valmistus-
prosessissa sekä löytää 
omasta toiminnastaan 
mahdollisia kehittämis-
kohteita 

arvioi itsenäisesti omaa 
työskentelyään ja oman 
työnsä merkitystä koko 
valmistusprosessissa ja 
löytää omasta toiminnas-
taan mahdollisia kehittä-
miskohteita sekä osaa 
esittää korjausehdotuk-
sia 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetel-
mien, -välineiden 
ja materiaalin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Raaka-aineiden 
ja lisäaineiden 
valinta ja käyttö 
(myös erityisruo-
kavaliotuotteisiin) 

valitsee tuotteiden val-
mistukseen kuuluvat 
raaka- ja lisäaineet ja 
käyttää niitä niin, ettei nii-
den laatu heikkene tarvi-
ten ajoittain ohjausta 

valitsee pääosin omatoi-
misesti tuotteiden valmis-
tukseen kuuluvat raaka- 
ja lisäaineet ja käyttää 
niitä niin, ettei niiden 
laatu heikkene 

valitsee omatoimisesti 
tuotteiden valmistukseen 
kuuluvat raaka- ja lisäai-
neet ja käyttää niitä niin, 
ettei niiden laatu heik-
kene 

Raaka-aineiden 
ja valmiin tuot-
teen laadun arvi-
ointi 

arvioi aistinvaraisesti 
raaka-aineen ja tuotteen 
laatua niin, että erottaa 
virheellisen raaka-aineen 

arvioi aistinvaraisesti ja 
muilla alalla käytettävillä 
menetelmillä raaka-ai-
neen ja tuotteen laatua 

arvioi aistinvaraisesti ja 
muilla alalla käytettävillä 
menetelmillä raaka-ai-
neen ja tuotteen laatua 
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ja/tai tuotteen niin, että erottaa virheelli-

sen raaka-aineen ja/tai 
tuotteen  

niin, että erottaa virheelli-
sen raaka-aineen ja/tai 
tuotteen ja osaa tuotevir-
heiden perusteella tehdä 
tarvittavat jatkotoimenpi-
teet 

Työmenetelmien, 
-välineiden, ko-
neiden ja laittei-
den käyttö  

käyttää tuotteiden val-
mistusmenetelmiä ja val-
mistukseen kuuluvia työ-
välineitä, koneita ja/tai 
laitteita turvallisesti tarvi-
ten ajoittain ohjausta 

käyttää pääosin omatoi-
misesti tuotteiden valmis-
tusmenetelmiä ja valmis-
tukseen kuuluvia työväli-
neitä, koneita ja/tai lait-
teita turvallisesti 

valitsee tuotteiden val-
mistukseen kuuluvia työ-
välineitä ja laitteita ja 
käyttää niitä sekä valmis-
tusmenetelmiä turvalli-
sesti ja omatoimisesti 

toimii ajoittain ohjattuna 
myös käden taitoja vaati-
vassa tuotevalmistuk-
sessa 

toimii pääosin omatoimi-
sesti myös käden taitoja 
vaativassa tuotevalmis-
tuksessa 

toimii omatoimisesti 
myös käden taitoja vaati-
vassa tuotevalmistuk-
sessa 

Tuotteen valmis-
tukseen kuulu-
vien puhdistustoi-
menpiteiden to-
teuttaminen 

pesee ja puhdistaa tilat, 
koneet ja laitteet kohtei-
siin sopivilla aineilla ja 
menetelmillä niin, että 
työn lopputulos on hy-
väksyttävissä tarviten 
ajoittain ohjausta 

pesee ja puhdistaa ohjei-
den mukaan tilat, koneet 
ja laitteet kohteisiin sopi-
villa aineilla ja menetel-
millä niin, että työn lop-
putulos on hyväksyttä-
vissä sekä huolehtii työ-
ympäristön puhtaudesta 
ja järjestyksestä  

pesee ja puhdistaa oma-
toimisesti tilat, koneet ja 
laitteet kohteisiin sopivilla 
aineilla ja menetelmillä 
niin, että työn lopputulos 
on hyväksyttävissä sekä 
huolehtii työympäristön 
puhtaudesta ja järjestyk-
sestä koko tuotteen val-
mistuksen tuotantotyö-
vaiheiden aikana 

Ympäristöä sääs-
tävien menetel-
mien käyttäminen 

toimii omassa työtehtä-
vässään siten, että mini-
moi ympäristöön kohdis-
tuvia riskejä, mutta tarvit-
see ajoittain ohjausta 

toimii lähes omatoimi-
sesti omassa työtehtä-
vässään siten, että mini-
moi ympäristöön kohdis-
tuvia riskejä 

toimii omatoimisesti 
omassa työtehtävässään 
ja tuotantoprosessissa 
siten, että minimoi ympä-
ristöön kohdistuvia ris-
kejä  

Tuotteen pakkaa-
minen valitun tuo-
tannonalan pak-
kausprosessissa  

pakkaa tuotteita ohjeiden 
mukaan tarviten ajoittain 
ohjausta  

pakkaa tuotteita lähes 
omatoimisesti ohjeiden 
mukaan ja seuraa tuot-
teen ja pakkauksen laa-
tua sekä pakkausmerkin-
töjä 

pakkaa omatoimisesti 
tuotteita ohjeiden mu-
kaan ja seuraa tuotteen 
ja pakkauksen laatua 
sekä pakkausmerkintöjä  

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perus-
tana olevan tie-
don hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työprosessia 
koskevan lain-
säädännön nou-
dattaminen 

toimii säädösten mukai-
sesti tarviten ajoittain oh-
jausta  

toimii säädösten mukai-
sesti pääosin omatoimi-
sesti  

toimii säädösten mukai-
sesti omatoimisesti  
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Elintarvikeketjun 
(alkutuotannosta 
kuluttajalle) tunte-
minen 

soveltaa käyttämiensä 
raaka-aineiden elintarvi-
keketjun tuntemista arvi-
oidessaan raaka-ainei-
den laatua ja suunnitel-
lessaan raaka-ainevalin-
toja, mutta tarvitsee ajoit-
tain ohjausta 

soveltaa lähes omatoimi-
sesti käyttämiensä 
raaka-aineiden elintarvi-
keketjun tuntemista arvi-
oidessaan ohjatusti 
raaka-aineiden laatua ja 
suunnitellessaan raaka-
ainevalintoja 

soveltaa omatoimisesti 
käyttämiensä raaka-ai-
neiden elintarvikeketjun 
tuntemista arvioidessaan 
ohjatusti raaka-aineiden 
laatua ja suunnitelles-
saan raaka-ainevalintoja  

Taloudellinen ja 
yritystoiminnan 
huomioon ottava 
työskentely 

selvittää oman alansa 
tuotanto- ja yritystoimin-
taa sekä raaka-ainevalin-
tojen vaikutuksia tuotan-
tokustannusten muodos-
tumiseen ja sen pohjalta 
työskentelee tulokselli-
sesti ja taloudellisesti, 
mutta tarvitsee ajoittain 
ohjausta 

selvittää oman alansa 
tuotanto- ja yritystoimin-
taa ja toimintamahdolli-
suuksia sekä raaka-aine-
valintojen vaikutuksia 
tuotantokustannusten 
muodostumiseen ja sen 
pohjalta työskentelee tu-
loksellisesti ja taloudelli-
sesti lähes omatoimisesti 

selvittää oman alansa 
tuotanto- ja yritystoimin-
taa, toimintamahdolli-
suuksia ja tulevaisuuden-
näkymiä sekä raaka-ai-
nevalintojen vaikutuksia 
tuotantokustannusten 
muodostumiseen ja sen 
pohjalta työskentelee tu-
loksellisesti ja taloudelli-
sesti omatoimisesti  

Raaka-aineiden 
valinta ja elintar-
vikkeiden käsitte-
lyssä, säilytyk-
sessä sekä val-
mistuksessa tar-
vittavien fysikaa-
listen ja kemiallis-
ten tekijöiden 
sekä mikrobitoi-
minnan huomi-
oon ottaminen 

käsittelee sekä säilyttää 
tuotteiden valmistukseen 
kuuluvia raaka-aineita ja 
valmistaa tuotteita ottaen 
huomioon raaka-ainei-
den ominaisuudet ja mik-
robitoiminnan sekä fysi-
kaalisten ja kemiallisten 
tekijöiden vaikutuksen, 
mutta tarvitsee ajoittain 
ohjausta 

käsittelee sekä säilyttää 
raaka-aineita ja valmis-
taa tuotteita ohjeiden 
mukaan ottaen huomi-
oon raaka-aineiden omi-
naisuudet sekä valmis-
tusprosessin aikana ta-
pahtuvat kemialliset, mik-
robiologiset ja fysikaali-
set tekijät 

käsittelee sekä säilyttää 
raaka-aineita ja valmis-
taa tuotteita omatoimi-
sesti ohjeiden mukaan 
ottaen huomioon raaka-
aineiden ominaisuudet 
sekä valmistusprosessin 
aikana tapahtuvat kemi-
alliset, mikrobiologiset ja 
fysikaaliset tekijät 

Tuotteiden ravit-
semuksellisten 
ominaisuuksien 
huomioon ottami-
nen 

ottaa raaka-aineiden ja 
valmiiden tuotteiden ra-
vintosisältöjä huomioon 
työn suunnittelussa, 
mutta tarvitsee ajoittain 
ohjausta 

ottaa lähes omatoimi-
sesti raaka-aineiden ja 
valmiiden tuotteiden ra-
vintosisältöjä huomioon 
työn suunnittelussa 

ottaa omatoimisesti 
raaka-aineiden ja valmii-
den tuotteiden ravintosi-
sältöjä huomioon työn 
suunnittelussa 

Erityisruokavalioi-
den valmistami-
nen 

valmistaa työohjeen mu-
kaan tavallisimpia erityis-
ruokavalioita ottaen huo-
mioon niihin liittyvät rajoi-
tukset, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

valmistaa työohjeen mu-
kaan lähes omatoimisesti 
tavallisimpia erityisruoka-
valioita ottaen huomioon 
niihin liittyvät rajoitukset 

valmistaa työohjeen mu-
kaan omatoimisesti ta-
vallisimpia erityisruoka-
valioita ottaen huomioon 
niihin liittyvät rajoitukset 

Laatuvaatimusten 
noudattaminen 

noudattaa työssään tuot-
teiden valmistukseen an-
nettuja ohjeita 

työskentelee toiminnalle 
asetettujen laatuvaati-
musten mukaisesti 

työskentelee tuotteille ja 
toiminnalle asetettujen 
laatuvaatimusten mukai-
sesti 



   OPETUSSUUNNITELMA   23 (98) 

   

Ympäristöä sääs-
tävien menetel-
mien soveltami-
nen 

minimoi ympäristöriskejä 
työssään ottamalla huo-
mioon energiaa kulutta-
vien prosessien, veden, 
pesu- ja puhdistusainei-
den sekä pakkausmateri-
aalien vaikutuksia ympä-
ristöpäästöihin, mutta 
tarvitsee ajoittain oh-
jausta 

minimoi lähes omatoimi-
sesti ympäristöriskejä 
työssään ottamalla huo-
mioon energiaa kulutta-
vien prosessien, veden, 
pesu- ja puhdistusainei-
den sekä pakkausmateri-
aalien vaikutuksia ympä-
ristöpäästöihin 

minimoi ympäristöriskejä 
ja osaltaan ehkäisee niitä 
työssään ottamalla huo-
mioon energiaa kulutta-
vien prosessien, veden, 
pesu- ja puhdistusainei-
den sekä pakkausmateri-
aalien vaikutuksia ympä-
ristöpäästöihin 

Työssä tarvitta-
van tietotekniikan 
ja laskutoimitus-
ten hallinta 

käyttää työssään tarvitta-
vaa tietotekniikkaa ja te-
kee tarvittavia laskutoimi-
tuksia tarviten osittain 
ohjausta 

käyttää osittain omatoi-
misesti työssä tarvittavaa 
tietotekniikkaa ja tekee 
tarvittavia laskutoimituk-
sia 

käyttää itsenäisesti 
työssä tarvittavaa tieto-
tekniikkaa ja selviää itse-
näisesti työssä tarvitta-
vista laskutoimituksista 

Elintarvikealan 
tuotekehityksen 
periaatteiden tun-
teminen 

tuntee tuotekehityksen 
periaatteita niin, että toi-
mii tuotekehityksessä 
avustavana henkilönä 
tarviten ajoittain ohjausta 

tuntee tuotekehityksen 
periaatteita, niin että toi-
mii tuotekehityksessä oh-
jeiden mukaan avusta-
vana henkilönä 

tuntee tuotekehityksen 
periaatteet ja toimii tuote-
kehitystehtävissä avusta-
vana henkilönä 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen  
oppimisen   
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja   
ongelmanratkaisu 

hankkii työhönsä tarvitta-
vaa tietoa annetuista läh-
teistä 

hankkii työhönsä tarvitta-
vaa tietoa eri lähteistä lä-
hes omatoimisesti 

hankkii työhönsä tarvitta-
vaa tietoa eri lähteistä 
omatoimisesti 

Ammattietiikka 

 

 

  

käyttäytyy asiallisesti ja 
noudattaa elintarvikealan 
ammattieettisiä toiminta-
tapoja (kuten omaval-
vonta ja hygieniavaati-
mukset) 

toimii hyvien käyttäyty-
mistapojen mukaan ja 
noudattaa elintarvikealan 
ammattieettisiä toiminta-
tapoja 

toimii hyvien käyttäyty-
mistapojen ja muuttuvien 
tilanteiden vaatimusten 
mukaisesti, sekä noudat-
taa elintarvikealan am-
mattieettisiä toimintata-
poja 

noudattaa raaka-ainei-
den valinnassa ja käy-
tössä sekä tuotteen val-
mistuksessa omavalvon-
taa ja hygieniamääräyk-
siä 

noudattaa raaka-ainei-
den valinnassa ja käy-
tössä sekä tuotteen val-
mistuksessa omavalvon-
taa ja hygieniamääräyk-
siä 

noudattaa raaka-ainei-
den valinnassa ja käy-
tössä sekä tuotteen val-
mistuksessa omavalvon-
taa ja hygieniamääräyk-
siä 

erottaa virheellisen 
raaka-aineen ja tuotteen 
ja tiedottaa niistä viipy-
mättä 

erottaa virheellisen 
raaka-aineen ja tuotteen 
sekä tiedottaa ja toimii 
ohjeiden mukaisesti 

erottaa virheellisen 
raaka-aineen ja tuotteen 
ja tekee itsenäisesti tar-
vittavat jatkotoimenpiteet  
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Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

 

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa ja pyytää tarvitta-
essa apua muilta  

 toimii sujuvasti erilaisten 
ihmisten kanssa työyhtei-
sössä 

 

työskentelee vastuulli-
sesti, tukee ja auttaa 
muita sekä ottaa huomi-
oon edeltävän ja seuraa-
van työvaiheen ja työnte-
kijän 

Terveys, turvalli-
suus ja toiminta-
kyky 

työskentelee ergonomi-
sesti työympäristönsä 
työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti  

 

työskentelee ergonomi-
sesti työympäristönsä 
työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti 

työskentelee ergonomi-
sesti työympäristönsä 
työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti ja ottaa oma-
toimisesti huomioon työ-
ympäristön riskitekijät 

 

VALINNAISET TUTKINNON OSAT, 30 OSP 

 

ELINTARVIKKEIDEN MYYMÄLÄTOIMINNOT, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija osaa 

 työskennellä elintarvikkeiden myyntitehtävissä   

 noudattaa hygienia- ja työturvallisuusohjeita, kuluttajasuoja-
lainsäädäntöä, yrityksen laatuvaatimuksia ja omavalvontajär-
jestelmää sekä ympäristöä säästävää työskentelytapaa  

 työskennellä elintarvikemyymälässä, palvelutiskissä tai kas-
sapalveluissa   

 tehdä tilauksia, vastaanottaa niitä, purkaa kuormia, tarkistaa 
päiväyksiä, hyllyttää ja erottaa kauppakelpoiset tuotteet   

 pakata ja säilyttää erilaisia elintarvikkeita ja niistä valmistet-
tuja tuotteita   

 tulkita pakkausmerkintöjä ja opastaa tuotteiden käytössä 
ruoka-aineallergisia ja muita erityisruokavalioita noudattavia 
asiakkaita   

 toimia asiakaspalvelutehtävissä tarvittaessa vieraalla kielellä    

 toimia kassapalveluissa käyttäen erilaisia maksuvälineitä  

 huolehtia oman työkykynsä ylläpitämisestä  

 noudattaa työaikoja ja muita yrityksen toimintaohjeita.  

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaa-
minen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Ar-
vioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
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teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arvi-
ointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen 
näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa mää-
ritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaami-
sensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan 
arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään 
kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin      
kohteet 

Työprosessin hallinta 

 Omavalvonta- ja hygieniavaatimusten mukaisesti toimiminen 

 Myymälätoiminnan kokonaisuuden hallinta ja vastuullinen te-
keminen   

 Oman työsuorituksen arvioiminen 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Myymälässä toimiminen 

 Myytävien elintarvikkeiden pakkaaminen 

 Varastotyössä ja eri tuotteiden käsittelyssä sekä palvelutis-
killä tai kassapalveluissa tarvittavien välineiden ja laitteiden ja 
materiaalin käsittely 

 Kestävän toimintatavan mukainen toiminta 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elintarviketuntemuksen soveltaminen myynnissä olevien elin-
tarvikkeiden esittelyssä ja käytön opastuksessa 

 Myynnissä olevien elintarvikkeiden säilyttäminen ja varas-
tointi 

 Pakkausmerkintöjen tulkinta sekä erityisruokavalioita noudat-
tavien ja ruoka-aineallergisten opastus   

 tulkitsee 

 Elintarvike- ja kuluttajasuojalainsäädännön noudattaminen 

 Asiakaspalvelun periaatteiden ja maksuliikenteen tunteminen 

 Asiakaspalvelu vieraalla kielellä 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka  

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon  

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa  

toimimalla elintarvikemyymälässä työtehtävässä, kuten myymälän 
varastossa, lihan- ja kalankäsittelyssä, maito- ja maitovalmisteosas-
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tolla, leipä ja konditoriaosastolla, hedelmä- ja vihannesosastolla, te-
ollisten elintarvikkeiden käsittelyssä, palvelutiskissä tai toimimalla 
jonkin edellä mainitun lisäksi kassapalveluissa.  

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa 
kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, 
arvioinnin kohteita ja kriteereitä.   

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä 
tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kat-
tavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.  

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus koululla luokkatiloissa, työsalit, opetuskeittiöt, kah-
vila-myymälä sekä muissa oppilaitoksen tiloissa ja oppimis-
ympäristöissä 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-
tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tu-
kevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioinnin koh-
teena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen toteutuminen 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii yritteliäästi aloitteellisesti ja asiakaslähtöi-
sesti työntekijänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee ta-
voitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti 
ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon 
oman alansa esteettiset tekijät. Hän kiinnittää huomiota tuotteiden 
esille laittoon Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä 
ja muuta esteettisyyttä. 
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Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovai-
kutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä 
teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan 
hyödyt, rajoitukset ja riskit.  

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteis-
kunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakenta-
valla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oi-
keuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielä-
mässä. Hän pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien 
poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. 
Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kult-
tuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

 

Seuraavia yhteisten tutkinnon osien opintoja voidaan integroidaan 
tähän ammatilliseen tutkinnon osaan. 

Matematiikka  
tuotteiden hinnoittelu, kustannuslaskenta 

Tietotekniikka ja äidinkieli 
raporttien kirjoitus 

Vieras kieli 
asiakkaiden palvelu vieraalla kielellä 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan 1. tai 3. lukuvuotena.  

 

Valtakunnalliset arviointikriteerit 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

1.   Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Omavalvonta- ja 
hygieniavaati-
musten mukai-
sesti toimiminen  

noudattaa omavalvonta- 
ja hygieniamääräyksiä  

 

noudattaa omavalvonta- 
ja hygieniamääräyksiä  

 

noudattaa omatoimisesti 
omavalvonta- ja hygie-
niamääräyksiä osoittaen 
sen aktiivisesti omalla 
toiminnallaan  

Myymälätoimin-
nan kokonaisuu-
den hallinta ja 
vastuullinen teke-
minen 

toimii ajoittain ohjattuna 
elintarvikkeiden myynti-
tehtävien eri työvaiheissa 
ja noudattaa työaikoja 
sekä sopii poikkeamista 

toimii ohjeiden mukaan 
elintarvikkeiden myynti-
tehtävien eri työvaiheissa 
ja vastaa omasta työ-
osuudestaan 

 

toimii omatoimisesti ja 
suoriutuu eri tehtävistä 
joustavasti huolehtien 
myytävien tuotteiden 
kaupallisesta esittelystä 
asiakkaille 
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Oman työsuori-
tuksen arvioimi-
nen 

arvioi omaa työskentely-
ään ohjatusti 

arvioi omaa työskentely-
ään ja löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita  

arvioi omaa työskentely-
ään ja löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita sekä 
osaa esittää korjauseh-
dotuksia 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

2.  Työmenetel-
mien, -välineiden 
ja materiaalin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Myymälässä toi-
miminen 

vastaanottaa tuotteita, 
purkaa kuormia, hyllyt-
tää, varastoi eri tuoteryh-
miä, toimii palvelutiskillä 
tai kassapalveluissa tar-
viten ajoittain ohjausta 

vastaanottaa tuotteita, 
purkaa kuormia, hyllyt-
tää, varastoi eri tuoteryh-
miä, toimii palvelutiskillä 
tai kassapalveluissa toi-
mien lähes omatoimisesti 

tekee ohjeiden mukaan 
tilauksia sekä omatoimi-
sesti vastaanottaa tuot-
teita, purkaa kuormia, 
hyllyttää, varastoi eri tuo-
teryhmiä, toimii palvelu-
tiskillä tai kassapalve-
luissa  

Myytävien elintar-
vikkeiden pak-
kaaminen 

pakkaa elintarvikkeita 
myyntiä varten tuoteryh-
mälle soveltuvilla mene-
telmillä tarviten ajoittain 
ohjausta 

pakkaa elintarvikkeita 
ohjeiden mukaan myyn-
tiä varten tuoteryhmälle 
soveltuvilla menetelmillä  

pakkaa elintarvikkeita 
omatoimisesti myyntiä 
varten tuoteryhmälle so-
veltuvilla menetelmillä  

Varastotyössä ja 
eri tuotteiden kä-
sittelyssä sekä 
palvelutiskillä tai 
kassapalveluissa 
tarvittavien väli-
neiden ja laittei-
den ja materiaalin 
käsittely 

käyttää omaan työhönsä 
liittyviä työvälineitä, ko-
neita ja/tai laitteita sekä 
materiaaleja tarviten 
ajoittain ohjausta 

 

käyttää ohjeiden mukaan 
omaan työhönsä liittyviä 
työvälineitä, koneita ja/tai 
laitteita sekä materiaa-
leja 

 

käyttää omatoimisesti 
omaan työhönsä liittyviä 
työvälineitä, koneita ja/tai 
laitteita sekä materiaa-
leja 

 

Kestävän toimin-
tatavan mukainen 
toiminta 

 

 

käsittelee ja lajittelee jät-
teet ja työskentelee mah-
dollisimman vähän ym-
päristöä kuormittaen tar-
viten ajoittain ohjausta 

käsittelee ja lajittelee jät-
teet ohjeiden mukaan ja 
työskentelee mahdolli-
simman vähän ympäris-
töä kuormittaen 

käsittelee ja lajittelee jät-
teet omatoimisesti sekä 

työskentelee mahdolli-
simman vähän ympäris-
töä kuormittaen 
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ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

3.  Työn perus-
tana olevan tie-
don hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Elintarviketunte-
muksen sovelta-
minen myynnissä 
olevien elintarvik-
keiden esittelyssä 
ja käytön opas-
tuksessa 

kertoo omassa toimipai-
kassaan myynnissä ja 
vastuullaan olevista jois-
takin elintarvikkeista ja 
niiden ominaisuuksista 
asiakkaille 

kertoo omassa toimipai-
kassaan myynnissä ja 
vastuullaan olevista elin-
tarvikkeista ja niiden omi-
naisuuksista asiakkaille 

kertoo omassa toimipai-
kassaan myynnissä ole-
vien elintarvikkeiden omi-
naisuuksista monipuoli-
sesti asiakkaille ja neu-
voo käyttökohteita 

Myynnissä ole-
vien elintarvikkei-
den säilyttäminen 
ja varastointi  

säilyttää ohjatusti elintar-
vikkeita kullekin tuoteryh-
mälle sopivissa olosuh-
teissa ottaen huomioon 
helposti pilaantuvien 
tuotteiden säilytysolosuh-
teet ja mikrobiologiset 
riskit  

säilyttää lähes omatoimi-
sesti elintarvikkeita kulle-
kin tuoteryhmälle sopi-
vissa olosuhteissa ottaen 
huomioon helposti pi-
laantuvien tuotteiden säi-
lytysolosuhteet ja mikro-
biologiset riskit  

säilyttää omatoimisesti 
elintarvikkeita kullekin 
tuoteryhmälle sopivissa 
olosuhteissa ottaen huo-
mioon helposti pilaantu-
vien tuotteiden säily-
tysolosuhteet ja mikro-
biologiset riskit sekä eh-
käisee riskitilanteiden 
syntymistä  

Pakkausmerkin-
töjen tulkinta 
sekä erityisruoka-
valioita noudatta-
vien ja ruoka-ai-
neallergisten 
opastus 

tulkitsee pakkausmerkin-
töjä niin, että tarvittaessa 
kertoo jotakin tuotteiden 
sisältämistä aineista eri-
tyisruokavaliota noudat-
taville ja muille asiak-
kaille  

tulkitsee pakkausmerkin-
töjä niin, että tarvittaessa 
kertoo pääpiirteet tuottei-
den sisältämistä aineista 
erityisruokavaliota nou-
dattaville ja muille asiak-
kaille 

tulkitsee pakkausmerkin-
töjä niin, että tarvittaessa 
kertoo tuotteiden sisältä-
mistä aineista erityisruo-
kavaliota noudattaville ja 
muille asiakkaille 

Elintarvike- ja ku-
luttajasuojalain-
säädännön nou-
dattaminen 

noudattaa ohjatusti lain-
säädännön periaatteita  

toimii ohjeiden ja sää-
dösten mukaan pääosin 
omatoimisesti 

toimii ohjeiden ja lainsää-
dännön mukaan omatoi-
misesti 

Asiakaspalvelun 
periaatteiden ja 
maksuliikenteen 
tunteminen 

vastaanottaa yleisesti 
käytettäviä maksuväli-
neitä ja  

toimii ohjatusti myynti- ja 
asiakaspalvelutilanteissa 

vastaanottaa yleisesti 
käytettävät maksuväli-
neet ja toimii ohjeiden 
mukaan myynti- ja asia-
kaspalvelutilanteissa 

vastaanottaa yleisesti 
käytettävät maksuväli-
neet ja toimii omatoimi-
sesti ja joustavasti sekä 
täsmällisesti myynti- ja 
asiakaspalvelutilanteissa 

Asiakaspalvelu 
vieraalla kielellä 

toimii niin, että vieraskie-
listä asiakasta palvellaan 
asiallisesti 

palvelee vieraskielistä 
asiakasta niin, että käyt-
tää muutamia keskeisiä 
sanoja yhdellä kielellä 

palvelee vieraskielistä 
asiakasta luontevasti ta-
vallisimmissa asiakaspal-
velutilanteissa 
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ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen op-
pimisen avaintai-
dot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja on-
gelmanratkaisu 

ottaa vastaan palautetta 
ja toimii palautteen mu-
kaisesti 

ottaa vastaan palautetta 
ja toimii palautteen mu-
kaisesti 

ottaa vastaan palautetta 
ja kehittää toimintaansa 
palautteen pohjalta 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

 

huomioi asiakkaan ja 
opastaa häntä asiallisesti  

 huomioi asiakkaan, on 
palvelutilanteissa aloit-
teellinen ja opastaa asia-
kasta kohteliaasti 

huomioi asiakkaan nope-
asti, on aloitteellinen 
asiakaspalvelutilan-
teessa ja selviytyy siitä it-
senäisesti ja luontevasti 

Terveys, turvalli-
suus ja toiminta-
kyky 

työskentelee työympäris-
tönsä työturvallisuusoh-
jeiden mukaisesti, mutta 
tarvitsee ohjausta er-
gonomisessa työskente-
lyssä 

työskentelee ergonomi-
sesti työympäristönsä 
työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti 

työskentelee ergonomi-
sesti työympäristönsä 
työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti ja ottaa oma-
toimisesti huomioon työ-
ympäristön riskitekijät 

Ammattietiikka 

 

noudattaa kaupan alan 
eettisiä periaatteita tarvi-
ten joskus ohjausta 

noudattaa kaupan alan 
eettisiä periaatteita ohjei-
den mukaisesti 

noudattaa kaupan alan 
eettisiä periaatteita oma-
toimisesti 

 

ERIKOISTUOTTEIDEN VALMISTUS PIENTUOTANNOSSA, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija osaa 

 valmistaa valitsemallaan tuotantoalalla pienimuotoisesti eri-
koistuotteita kuten esimerkiksi suklaa-, marsipaani- tai muita 
konditoriatuotteita, erikoislihavalmisteita, erikoisjuustoja, hil-
loja ja hyytelöitä 

 noudattaa hygienia- ja omavalvontaohjeita ja huolehtii henki-
lökohtaisesta hygieniastaan 

 valitsee ja käsittelee tuotteiden raaka-aineita valmistuksen eri 
vaiheissa 

 hallitsee käden taidot valmistaessaan alakohtaisia erikoistuot-
teita 

 arvioi raaka-aineiden ja tuotteiden laatua 

 pakkaa tuotteita varastointia, kuljetusta ja myyntiä varten 

 ottaa valmistuksessa huomioon tuotteen myytävyyden 

 käyttää työssään tarvittavia tietoteknisiä sovelluksia 

 noudattaa työaikoja ja muita työhön liittyviä toimintaohjeita 

 käyttää työssään ympäristöä säästäviä menetelmiä 

 huolehtii työkykynsä ylläpitämisestä 

 noudattaa työturvallisuusohjeita sekä tuotteen valmistukseen 
liittyviä laatumääräyksiä. 
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Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaa-
minen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Ar-
vioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arvi-
ointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen 
näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa mää-
ritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaami-
sensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan 
arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään 
kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin      
kohteet 

Työprosessin hallinta 

 Omavalvonta- ja hygieniavaatimusten mukainen toiminta 

 pienimuotoisessa elintarviketuotannossa 

 Valitun tuotteen valmistuksen hallinta ennakoivista töistä 
työn lopetusvaiheeseen ja työn vastuullinen tekeminen 

 Oman työsuorituksen arvioiminen 

 Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Raaka- ja lisäaineiden valinta ja käyttö 

 Raaka-aineen ja tuotteen laadun arviointi 

 Työmenetelmien hallinta 

 Välineiden ja laitteiden käyttö 

 Tuotteen pakkaaminen 

 Tuotteen kaupallisen menestymisen edistäminen 

 Tuotteen valmistukseen kuuluvien puhdistustoimenpiteiden 
toteuttaminen 

 Ympäristöä säästävien menetelmien käyttäminen 
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Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Työprosessia koskevan lainsäädännön soveltaminen 

 Raaka-aineiden ja tuotteiden käsittely ja säilytys 

 Laatuvaatimusten soveltaminen 

 Työprosessissa tarvittavan tietotekniikan ja laskutoimitusten 
hallinta 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka  

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon  

osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä. 
Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat olosuhteet. Osoi-
tettava osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa määrättyjä ammatti-
taitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla elintarvike-
alan yrityksessä tai muussa mahdollisimman hyvin elintarvikeyrityk-
sen oloja vastaavassa paikassa pienimuotoisessa tuotannossa yh-
den tuotteen kaikissa työvaiheissa (esim. ennakoivat työt, tuotteen 
valmistus tai pakkaaminen). Työtä tehdään siinä laajuudessa, että 
osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa mää-
rättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä 
tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kat-
tavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus, työsalit muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäris-
töt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 
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Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-
tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tu-
kevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioinnin koh-
teena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen toteutuminen.  

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii yritteliäästi aloitteellisesti ja asiakaslähtöi-
sesti työntekijänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee ta-
voitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti 
ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija käsittelee ja lajittelee jätteet ohjeiden mukaan ja työsken-
telee mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaen. 

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon 
oman alansa esteettiset tekijät. Hän kiinnittää huomiota tuotteiden 
esille laittoon Hän edistää tai ylläpitää työympäristönsä viihtyisyyttä 
ja muuta esteettisyyttä. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovai-
kutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Seuraavia yhteisten tutkinnon osia integroidaan tähän ammatilliseen 
tutkinnon osaan. 

Taide ja kulttuurin  
tutkinnonosasta sovelletaan mm. tekstaus, värien käyttö, muotoilu 
sekä asettelu ja piirtäminen 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan opintojen loppuvaiheessa 

 

Valtakunnalliset arviointikriteerit 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Omavalvonta- ja 
hygieniavaati-
musten mukainen 
toiminta pieni-
muotoisessa elin-
tarviketuotan-
nossa 

noudattaa annettuja hy-
gieniaohjeita ja toteuttaa 
omavalvontaohjelmassa 
määritetyt toimenpiteet  

noudattaa annettuja hy-
gieniaohjeita ja toteuttaa 
omavalvontaohjelmassa 
määritetyt toimenpiteet  

noudattaa annettuja hy-
gieniaohjeita ja toteuttaa 
omavalvontaohjelmassa 
määritetyt toimenpiteet 
sekä tunnistaa tuotetur-
vallisuusriskit  
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Valitun tuotteen 
valmistuksen hal-
linta ennakoivista 
töistä työn lope-
tusvaiheeseen ja 
työn vastuullinen 
tekeminen 

 

valmistaa valitsemansa 
tuotannonalan erikois-
tuotteita tarviten työvai-
heiden etenemisessä 
ajoittaista ohjausta ja 
noudattaa annettuja työ-
aikoja 

 

valmistaa valitsemansa 
tuotannonalan erikois-
tuotteita, toimii omatoimi-
sesti työtehtävässä ja 
vastaa omasta työosuu-
destaan ja ottaa huomi-
oon työskentelyssään 
työnsä kokonaisuuden  

 

valmistaa valitsemansa 
tuotannonalan erikois-
tuotteita, toimii omatoi-
misesti, joustavasti ja 
huolellisesti sekä tekee 
muitakin kuin annettuja 
työtehtäviä omalla vas-
tuualueellaan, ottaa huo-
mioon toimintaympäris-
tönsä ja oman työnsä 
osana sitä 

Oman             
työsuorituksen              
arvioiminen 

 

arvioi omaa työskentely-
ään ohjatusti 

 

arvioi omaa työskentely-
ään ja löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita  

arvioi omaa työskentely-
ään ja löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita sekä 
osaa esittää korjauseh-
dotuksia 

Tuloksellinen ja 
taloudellinen    
toiminta 

työskentelee välttäen tur-
haa hävikkiä 

 

ymmärtää hävikin merki-
tyksen ja työskentelee 
välttäen turhaa hävikkiä 

ymmärtää hävikin merki-
tyksen ja työskentelee 
kustannustehokkaasti 
välttäen turhaa hävikkiä  

  

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetel-
mien, -välineiden 
ja materiaalin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Raaka- ja lisäai-
neiden valinta ja 
käyttö 

 valitsee tuotteen valmis-
tukseen kuuluvia raaka- 
ja lisäaineita tarviten 
ajoittain ohjausta 

valitsee pääosin omatoi-
misesti tuotteen valmis-
tukseen kuuluvia raaka- 
ja lisäaineita  

valitsee ja käyttää tuot-
teen valmistukseen kuu-
luvia raaka- ja lisäaineita 
sekä mahdollisia eri-
koisraaka-aineita omatoi-
misesti oikein 

Raaka-aineen ja 
tuotteen laadun 
arviointi 

arvioi aistinvaraisesti 
raaka-aineen ja tuotteen 
laatua niin, että erottaa 
virheellisen raaka-aineen 
ja/tai tuotteen 

arvioi aistinvaraisesti ja 
muilla alalla käytettävillä 
menetelmillä raaka-ai-
neen ja tuotteen laatua 
niin, että erottaa virheelli-
sen raaka-aineen ja/tai 
tuotteen  

arvioi aistinvaraisesti ja 
muilla alalla käytettävillä 
menetelmillä raaka-ai-
neen ja tuotteen laatua 
niin, että erottaa virheelli-
sen raaka-aineen ja/tai 
tuotteen, tuntee tuotevir-
heet sekä osaa tehdä 
tarvittavat jatkotoimenpi-
teet 

Työmenetelmien 
hallinta 

valmistaa käsityömäi-
sesti perustyömenetel-
millä valitsemansa tuo-
tannonalan erikoistuot-
teita tarviten ajoittaista 
ohjausta 

valmistaa käsityömäi-
sesti perustyömenetel-
millä valitsemansa tuo-
tannonalan erikoistuot-
teita lähes itsenäisesti 

valmistaa itsenäisesti va-
litsemansa tuotannon-
alan käsityömäisesti val-
mistettavia erikoistuot-
teita  
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Välineiden ja lait-
teiden käyttö 

käyttää tuotteen valmis-
tukseen kuuluvia työväli-
neitä, koneita ja laitteita 
turvallisesti tarviten ajoit-
tain ohjausta 

käyttää tuotteen valmis-
tukseen kuuluvia työväli-
neitä, koneita ja/tai lait-
teita turvallisesti pääosin 
omatoimisesti 

valitsee tuotteen valmis-
tukseen kuuluvia työväli-
neitä ja laitteita ja käyttää 
niitä turvallisesti omatoi-
misesti 

Tuotteen pakkaa-
minen 

pakkaa tuotteita tarviten 
ajoittain ohjausta  

pakkaa tuotteita ohjeiden 
mukaan ja seuraa pak-
kauksen laatua sekä 
pakkausmerkintöjä 

pakkaa tuotteita ohjeiden 
mukaan ja seuraa pak-
kauksen laatua sekä 
pakkausmerkintöjä oma-
toimisesti 

Tuotteen kaupal-
lisen menestymi-
sen edistäminen 

valmistaa ja pakkaa tuot-
teen esteettisesti, tuote-
turvallisesti ja taloudelli-
sesti siten, että tuote on 
myyvän näköinen tarvi-
ten ajoittain ohjausta 

valmistaa ja pakkaa oh-
jeen mukaan tuotteen 
esteettisesti, tuoteturval-
lisesti ja taloudellisesti si-
ten, että tuote on myyvän 
näköinen  

valmistaa ja pakkaa 
omatoimisesti tuotteen 
esteettisesti, tuoteturval-
lisesti ja taloudellisesti si-
ten, että tuote on myyvän 
näköinen   

Tuotteen valmis-
tukseen kuulu-
vien puhdistustoi-
menpiteiden to-
teuttaminen 

pesee ja puhdistaa tilat, 
koneet ja laitteet kohtei-
siin sopivilla aineilla ja 
menetelmillä niin, että 
työn lopputulos on hy-
väksyttävissä tarviten 
ajoittain ohjausta 

pesee ja puhdistaa ohjei-
den mukaan tilat, koneet 
ja laitteet kohteisiin sopi-
villa aineilla ja menetel-
millä niin, että työn lop-
putulos on hyväksyttä-
vissä sekä huolehtii työ-
ympäristön puhtaudesta 
ja järjestyksestä  

pesee ja puhdistaa oma-
toimisesti tilat, koneet ja 
laitteet kohteisiin sopivilla 
aineilla ja menetelmillä 
niin, että työn lopputulos 
on hyväksyttävissä sekä 
huolehtii työympäristön 
puhtaudesta ja järjestyk-
sestä koko tuotteen val-
mistuksen tuotantotyö-
vaiheiden aikana 

Ympäristöä sääs-
tävien menetel-
mien käyttäminen 

toimii omassa työtehtä-
vässään siten, että mini-
moi ympäristöön kohdis-
tuvia riskejä, mutta tarvit-
see ajoittain ohjausta 

toimii lähes omatoimi-
sesti omassa työtehtä-
vässään siten, että mini-
moi ympäristöön kohdis-
tuvia riskejä 

toimii omatoimisesti 
omassa työtehtävässään 
ja tuotantoprosessissa 
siten, että minimoi ympä-
ristöön kohdistuvia ris-
kejä 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

3.  Työn perus-
tana olevan tie-
don hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työprosessia 
koskevan lain-
säädännön nou-
dattaminen 

toimia säädösten mukai-
sesti tarviten ajoittain oh-
jausta 

toimii säädösten mukai-
sesti lähes omatoimisesti 

toimii omatoimisesti sää-
dösten mukaisesti 

Raaka-aineiden 
ja tuotteiden kä-
sittely ja säilytys 

 

käsittelee ja säilyttää eri-
koistuotteiden raaka- ja 
lisäaineita ottaen huomi-
oon niiden ominaisuuk-
sien pääpiirteet, mutta 

käsittelee ja säilyttää lä-
hes omatoimisesti ohjei-
den mukaan erikoistuot-
teiden raaka- ja lisäai-
neita ottaen huomioon 
niiden ominaisuudet 

käsittelee ja säilyttää 
omatoimisesti ohjeiden 
mukaan erikoistuotteiden 
raaka- ja lisäaineita ot-
taen huomioon niiden 
ominaisuudet 
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tarvitsee ajoittain oh-
jausta 

ottaa mikrobitoiminnan 
huomioon käsitellessään 
erikoistuotteiden raaka-
aineita ja valmistaessaan 
tuotteita tarviten ajoittain 
ohjausta 

ottaa mikrobitoiminnan 
huomioon käsitellessään 
erikoistuotteiden raaka-
aineita ja valmistaessaan 
tuotteita 

ottaa mikrobitoiminnan 
huomioon käsitellessään 
erikoistuotteiden raaka-
aineita ja valmistaessaan 
tuotteita 

Laatuvaatimusten 
noudattaminen 

noudattaa työssään val-
mistukselle annettuja oh-
jeita 

työskentelee toiminnalle 
annettujen laatuvaati-
musten mukaisesti 

työskentelee tuotteille ja 
toiminnalle asetettujen 
yrityskohtaisten laatu-
vaatimusten mukaisesti 

Työprosessissa 
tarvittavan tieto-
tekniikan ja las-
kutoimitusten hal-
linta 

osaa käyttää työssään 
tarvittavaa tietoteknisiä 
sovelluksia ja tehdä las-
kutoimituksia tarviten 
ajoittain ohjausta 

osaa osittain omatoimi-
sesti käyttää työssä tar-
vittavaa tietotekniikkaa ja 
tehdä laskutoimituksia 

käyttää itsenäisesti 
työssä tarvittavaa tieto-
tekniikkaa ja selviää itse-
näisesti työssä tarvitta-
vista laskutehtävistä 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen op-
pimisen avaintai-
dot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja on-
gelmanratkaisu 

hakee erikoistuotteiden 
valmistukseen liittyvää 
tietoa annetuista läh-
teistä 

hakee lähes itsenäisesti 
erikoistuotteiden valmis-
tukseen liittyvää tietoa eri 
lähteistä 

hakee itsenäisesti eri-
koistuotteiden valmistuk-
seen liittyvää tietoa eri 
lähteistä 

Ammattietiikka  käyttäytyy asiallisesti ja 
noudattaa elintarvikealan 
ammattieettisiä toiminta-
tapoja (kuten omaval-
vonta ja hygieniavaati-
mukset) 

toimii hyvien käyttäyty-
mistapojen mukaan ja 
noudattaa elintarvikealan 
ammattieettisiä toiminta-
tapoja 

toimii hyvien käyttäyty-
mistapojen ja muuttuvien 
tilanteiden vaatimusten 
mukaisesti, sekä noudat-
taa elintarvikealan am-
mattieettisiä toimintata-
poja 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa ja pyytää tarvitta-
essa apua muilta 

 toimii sujuvasti erilaisten 
ihmisten kanssa työyhtei-
sössä 

työskentelee vastuulli-
sesti, tukee ja auttaa 
muita sekä ottaa huomi-
oon edeltävän ja seuraa-
van työvaiheen ja työnte-
kijän 



   OPETUSSUUNNITELMA   37 (98) 

   

Terveys, turvalli-
suus ja toiminta-
kyky 

työskentelee työympäris-
tönsä työturvallisuusoh-
jeiden mukaisesti, er-
gonomisessa työskente-
lyssä tarvitsee ajoittaista 
ohjausta 

työskentelee ergonomi-
sesti työympäristönsä 
työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti 

työskentelee ergonomi-
sesti työympäristönsä 
työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti ja ottaa oma-
toimisesti huomioon työ-
ympäristön riskitekijät 

 

ERIKOISTUOTTEIDEN VALMISTUS PROSESSITUOTANNOSSA, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija osaa 

 valmistaa valitsemallaan tuotantoalalla erikoistuotteita pro-
sessituotannossa kuten esimerkiksi 

 jäätelöitä, jälkiruokatuotteita, heratuotteita, pateita, hyytelöitä, 
pasteijoita, erikoismakkaroita, 

 makeisia, suklaita, näkkileipiä, pikkuleipiä, jauhetuotteita tai 
erilaisia kausituotteita 

 noudattaa hygienia- ja omavalvontaohjeita ja huolehtii henki-
lökohtaisesta hygieniastaan 

 arvioi raaka-aineiden laatua 

 seuraa tuotanto- ja pakkausprosessin aikana erikoistuottei-
den laatua ja tuotantolaitteiden 

 kuntoa ja toimintaa sekä tarvittaessa säätää prosessia 

 pakkaa tuotteita varastointia ja kuljetusta varten 

 huolehtii työkykynsä ylläpitämisestä 

 noudattaa työturvallisuusohjeita ja tuotteen valmistukseen liit-
tyviä laatumääräyksiä 

 käyttää työssään ympäristöä säästäviä menetelmiä 

 noudattaa työaikoja ja muita työhön liittyviä toimintaohjeita. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaa-
minen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Ar-
vioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arvi-
ointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen 
näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa mää-
ritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaami-
sensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan 
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arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään 
kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin koh-
teet 

Työprosessin hallinta 

 Omavalvonta- ja hygieniavaatimusten mukaisesti toimiminen 

 Työn kokonaisuuden hallinta ja vastuullinen tekeminen 

 Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta 

 Oman työsuorituksen arvioiminen 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Raaka-aineen ja tuotteen laadun arviointi 

 Erikoistuotteiden valmistusmenetelmien hallinta 

 Erikoistuotteiden prosessilaitteiden käyttäminen 

 Tuotteen pakkaaminen 

 Tuotteen valmistukseen kuuluvien puhdistustoimenpiteiden 
toteuttaminen 

 Ympäristöä säästävien menetelmien käyttäminen 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Erikoistuotteiden valmistusta koskevan lainsäädännön sovel-
taminen 

 Erikoistuotteiden ja niiden raaka-aineiden käsittely ja säilytys 

 Valmistusprosessien hallinta 

 Virheiden erottaminen laatuominaisuuksien perusteella 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka  

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon  

osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä. 
Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat olosuhteet. Osoi-
tettava osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa määrättyjä ammatti-
taitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa toimimalla 
elintarviketeollisuuden prosessissa yhden tuotteen yhdessä työvai-
heessa (esim. ennakoivat työt, tuotteen valmistus tai pakkaaminen).  

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa 
kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, 
arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu. 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä 
tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kat-
tavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
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Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla 

 lähiopetus luokassa ja työsalissa 

 muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa tai ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-
tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tu-
kevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioinnin koh-
teena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen toteutuminen. 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työnte-
kijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tulokselli-
sesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mu-
kaan. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija käsittelee ja lajittelee jätteet ohjeiden mukaan ja työsken-
telee mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaen. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovai-
kutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä 
teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan 
hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuoli-
sesti ammatissaan ja kansalaisena. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Seuraavia yhteisten tutkinnon osia integroidaan tähän ammatilliseen 
tutkinnon osaan. 
Tieto- ja viestintätekniikka 
sen hyödyntäminen mm. eri sovellusten käyttäminen. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan opintojen loppuvaiheessa 
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Valtakunnalliset arviointikriteerit 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Omavalvonta- ja 
hygieniavaati-
musten mukai-
sesti toimiminen  

noudattaa annettuja hy-
gieniaohjeita ja toteuttaa 
omavalvontaohjelmassa 
määritetyt toimenpiteet   

noudattaa annettuja hy-
gieniaohjeita ja toteuttaa 
omavalvontaohjelmassa 
määritetyt toimenpiteet  

noudattaa annettuja hy-
gieniaohjeita ja toteuttaa 
omavalvontaohjelmassa 
määritetyt toimenpiteet 
sekä tunnistaa tuotetur-
vallisuusriskit  

Työn kokonaisuu-
den hallinta ja 
vastuullinen teke-
minen 

toimii erikoistuotteiden 
prosessituotannossa tar-
viten ajoittain ohjausta ja 
noudattaa työaikoja sekä 
sopii poikkeamista  

toimii ohjeiden mukaan 
erikoistuotteiden proses-
situotannossa ja vastaa 
omasta työosuudestaan 

toimii omatoimisesti ja 
suoriutuu tehtävästä 
joustavasti 

Tuloksellinen ja 
taloudellinen toi-
minta 

työskentelee välttäen tur-
haa hävikkiä 

työskentelee välttäen tur-
haa hävikkiä ja ymmär-
tää hävikin merkityksen  

työskentelee kustannus-
tehokkaasti välttäen tur-
haa hävikkiä ja ymmär-
tää hävikin merkityksen  

Oman työsuori-
tuksen arvioimi-
nen 

 

arvioi omaa työskentely-
ään ohjatusti 

 

arvioi omaa työskentely-
ään ja löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita  

arvioi omaa työskentely-
ään ja löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita sekä 
osaa esittää korjauseh-
dotuksia 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

2.  Työmenetel-
mien, välineiden 
ja materiaalin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Raaka-aineen ja 
tuotteen laadun 
arviointi 

 

arvioi aistinvaraisesti 
raaka-aineen ja tuotteen 
laatua ja erottaa virheelli-
sen raaka-aineen ja/tai 
tuotteen  

 

arvioi aistinvaraisesti ja 
muilla alalla käytettävillä 
menetelmillä raaka-ai-
neen ja tuotteen laatua ja 
erottaa virheellisen 
raaka-aineen ja/tai tuot-
teen  

 

arvioi aistinvaraisesti ja 
muilla alalla käytettävillä 
menetelmillä raaka-ai-
neen ja tuotteen laatua ja 
erottaa virheellisen 
raaka-aineen ja/tai tuot-
teen sekä osaa tehdä 
tarvittavat jatkotoimenpi-
teet 
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Erikoistuotteiden 
valmistusmene-
telmien hallinta 

 

 

 

annostelee eri tarkoituk-
siin parhaiten soveltuvat 
raaka-aineet ja valmistaa 
niistä erikoistuotteita tar-
viten ajoittain ohjausta 

annostelee ohjeiden mu-
kaan eri tarkoituksiin par-
haiten soveltuvat raaka-
aineet ja valmistaa niistä 
erikoistuotteita  

annostelee omatoimi-
sesti eri tarkoituksiin par-
haiten soveltuvat raaka-
aineet ja valmistaa niistä 
erikoistuotteita 

seuraa tuotteen laatua ja 
tarvittaessa säätää pro-
sessia tarviten ajoittain 
ohjausta 

seuraa tuotteen laatua ja 
tarvittaessa säätää ohjei-
den mukaan prosessia  

seuraa tuotteen laatua ja 
tarvittaessa säätää oma-
toimisesti prosessia  

Erikoistuotteiden 
prosessilaitteiden 
käyttäminen 

käyttää prosessilaitteita 
oikein, turvallisesti ja ta-
loudellisesti tarviten ajoit-
tain ohjausta 

käyttää lähes omatoimi-
sesti prosessilaitteita oi-
kein, turvallisesti ja talou-
dellisesti 

käyttää omatoimisesti 
prosessilaitteita oikein, 
turvallisesti ja taloudelli-
sesti 

Tuotteiden pak-
kaaminen 

pakkaa tuotteita ohjeiden 
mukaan, mutta tarvitsee 
jonkin verran ohjausta 

 

pakkaa tuotteita lähes 
omatoimisesti ja seuraa 
pakkauksen laatua sekä 
pakkausmerkintöjä 

pakkaa omatoimisesti 
tuotteita ja seuraa pak-
kauksen laatua sekä 
pakkausmerkintöjä 

Tuotteen valmis-
tukseen kuulu-
vien puhdistustoi-
menpiteiden to-
teuttaminen 

 

pesee ja puhdistaa ohjei-
den mukaan tilat, koneet 
ja laitteet kohteisiin sopi-
villa aineilla ja menetel-
millä niin, että työn lop-
putulos on hyväksyttä-
vissä 

 

pesee ja puhdistaa ohjei-
den mukaan tilat, koneet 
ja laitteet kohteisiin sopi-
villa aineilla ja menetel-
millä niin, että työn lop-
putulos on hyväksyttä-
vissä sekä huolehtii työ-
ympäristön puhtaudesta 
ja järjestyksestä  

 

pesee ja puhdistaa oma-
toimisesti tilat, koneet ja 
laitteet kohteisiin sopivilla 
aineilla ja menetelmillä 
niin, että työn lopputulos 
on hyväksyttävissä sekä 
huolehtii työympäristön 
puhtaudesta ja järjestyk-
sestä koko tuotteen val-
mistuksen tuotantotyö-
vaiheiden aikana 

Ympäristöä sääs-
tävien menetel-
mien käyttäminen 

toimii omassa työtehtä-
vässään siten, että mini-
moi ympäristöön kohdis-
tuvia riskejä, mutta tarvit-
see ajoittain ohjausta 

toimii lähes omatoimi-
sesti omassa työtehtä-
vässään siten, että mini-
moi ympäristöön kohdis-
tuvia riskejä 

toimii omatoimisesti 
omassa työtehtävässään 
ja tuotantoprosessissa 
siten, että minimoi ympä-
ristöön kohdistuvia ris-
kejä 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

3.  Työn perus-
tana olevan tie-
don hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Erikoistuotteiden 
valmistusta kos-
kevan lainsää-
dännön noudatta-
minen 

toimii säädösten mukai-
sesti tarviten ajoittain oh-
jausta 

toimii säädösten mukai-
sesti lähes omatoimisesti 
mukaisesti 

toimii omatoimisesti sää-
dösten mukaisesti 

Erikoistuotteiden 
ja niiden raaka-
aineiden käsittely 
ja säilytys  

käsittelee ja säilyttää eri-
koistuotteiden raaka- ja 
lisäaineita ottaen huomi-

käsittelee ja säilyttää oh-
jeen mukaan lähes oma-
toimisesti erikoistuottei-
den raaka- ja lisäaineita 

käsittelee ja säilyttää oh-
jeen mukaan omatoimi-
sesti erikoistuotteiden 
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oon niiden ominaisuuk-
sien pääpiirteet sekä 
hyöty- ja haittamikrobien 
vaikutuksen tuotteen laa-
tuun, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta  

ottaen huomioon niiden 
ominaisuuksien pääpiir-
teet sekä hyöty- ja haitta-
mikrobien vaikutuksen 
tuotteen laatuun 

raaka- ja lisäaineita ot-
taen huomioon niiden 
ominaisuuksien pääpiir-
teet sekä hyöty- ja haitta-
mikrobien vaikutuksen 
tuotteen laatuun 

Valmistusproses-
sien hallinta 

toimii tuoteprosesseissa 
tarviten ajoittain ohjausta 

toimii ohjeiden mukai-
sesti tuoteprosesseissa 

toimii omatoimisesti tuo-
teprosesseissa 

Virheiden erotta-
minen laatuomi-
naisuuksien pe-
rusteella 

 

erottaa virheellisen 
raaka-aineen ja tuotteen 
niiden joidenkin laatukri-
teerien perusteella ja 
käyttää virhenimikkeistöä 
virheiden ilmaisemisessa  

erottaa virheelliset raaka-
aineet ja tuotteet niiden 
tärkeimpien laatukritee-
rien perusteella ja käyt-
tää virhenimikkeistöä vir-
heiden ilmaisemisessa  

erottaa virheelliset raaka-
aineet ja tuotteet niiden 
laatukriteerien perus-
teella ja käyttää virhe-
nimikkeistöä virheiden il-
maisemisessa 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

4. Elinikäisen   
oppimisen avain-
taidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja on-
gelmanratkaisu 

hakee apua valmistus-
prosessin ongelmatilan-
teissa 

hakee apua valmistus-
prosessin ongelmatilan-
teessa kunnossapito-or-
ganisaation mukaisesti 

paikantaa ongelman val-
mistusprosessissa ja toi-
mii kunnossapito-organi-
saation mukaisesti 

Ammattietiikka käyttäytyy asiallisesti ja 
noudattaa elintarvikealan 
ammattieettisiä toiminta-
tapoja (kuten omavalvon-
taa ja hygieniavaatimuk-
sia) 

toimii tilanteeseen sopi-
vien käyttäytymistapojen 
mukaan ja noudattaa 
elintarvikealan ammat-
tieettisiä toimintatapoja 

toimii tilanteeseen sopi-
vien käyttäytymistapojen 
ja muuttuvien tilanteiden 
vaatimusten mukaisesti, 
sekä noudattaa elintarvi-
kealan ammattieettisiä 
toimintatapoja 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

 

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa ja pyytää tarvit-
taessa apua muilta  

 

 toimii sujuvasti erilaisten 
ihmisten kanssa työyhtei-
sössä 

 

työskentelee vastuulli-
sesti, tukee ja auttaa 
muita sekä ottaa huomi-
oon edeltävän ja seuraa-
van työvaiheen ja työnte-
kijän 

Terveys, turvalli-
suus ja toiminta-
kyky 

työskentelee työympäris-
tönsä työturvallisuusoh-
jeiden mukaisesti, er-
gonomisessa työskente-
lyssä tarvitsee ajoittain 
ohjausta 

työskentelee ergonomi-
sesti työympäristönsä 
työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti 

työskentelee ergonomi-
sesti työympäristönsä 
työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti ja ottaa oma-
toimisesti huomioon työ-
ympäristön riskitekijät 
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PAKKAUSTOIMINNOT, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija  

 toimii pakkaustehtävissä jonkin elintarvikealan yrityksen pak-
kausprosessissa, vähintään yhdessä työvaiheessa  

 noudattaa pakkaamista koskevaa lainsäädäntöä sekä oma-
valvonnan määräyksiä  

 tekee tarvittavat kirjaukset ja merkinnät käyttäen työssään 
tarvittavaa tietotekniikkaa  

 seuraa pakkauksen laatua ja pakkausmerkintöjen oikeelli-
suutta sekä suorittaa tarvittaessa pakkauskoneiden säätötoi-
menpiteitä  

 noudattaa pakkaushygieniaa  

 lajittelee, kierrättää ja hävittää pakkausjätteet  

 noudattaa työaikoja ja muita työhön liittyviä toimintaohjeita 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaa-
minen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen ete-
nemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittä-
mistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, 
mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjalli-
sella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen ete-
neminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Nu-
meerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen 
näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa mää-
ritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaami-
sensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan 
arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään 
kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteissa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta  

 Omavalvonnan mukainen toiminta 

 Pakkaustoiminnan kokonaisuuden hallinta ja vastuullinen 
tekeminen  

 Oman työsuorituksen arvioiminen 
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Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta  

 Pakkauskoneiden käyttö 

 Pakkausmateriaalien ja -menetelmien hallinta 

 Pakkauksen laadun ja pakkausmerkintöjen seuranta 

 Pakkausjätteen lajitteleminen ja kierrättäminen 

Työn perustana olevan tiedon hallinta  

 Pakkauksen merkityksen ja pakkaushygienian huomioon ot-
taminen 

 Pakkausmerkintöjä ja pakkausta koskevan lainsäädännön 
noudattaminen 

 Pakkaamisen kustannustekijöiden huomioon ottaminen 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot  

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu  

 Ammattietiikka 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö  

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon  

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla elintarvike-
alan yrityksessä pakkaustehtävissä. Työtä tehdään siinä laajuu-
dessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon pe-
rusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja 
kriteereitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä 
tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kat-
tavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 Lähiopetus koululla luokkatiloissa,  

 työsaleissa,  

 yritysten tiloissa 

 työelämässä  

 muissa mahdollisissa oppimisympäristöissä 

Oppimismenetelmät Opetusmenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 Opettajan ohjaus ja valmennus 

 Työssäoppiminen 

 Itsenäinen oppiminen 

 Tiimioppiminen 

 Virtuaalioppiminen 

 Tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-
tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tu-
kevat opiskelijan oppimista 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioinnin koh-
teena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen toteutuminen: 
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Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia 
työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija on aloitteellinen ja omaa yrittäjyysvalmiuksia 

Teknologia ja tietotekniikka 

Elintarvikelainsäädännön tunteminen, etikettien laadinta ja tulostus 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Seuraavia yhteisten tutkinnon osia integroidaan tähän ammatilliseen 
tutkinnon osaan.  

Tieto- ja viestintätekniikka 

sen hyödyntäminen mm. eri sovellusten käyttäminen. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan 1 - 3 vuonna. 

 

Valtakunnalliset arviointikriteerit 

 

ARVIOINNIN KOHDE   ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin  

hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Omavalvonnan mu-
kainen toiminta 

toimii omavalvonnan 
mukaisesti ja tekee 
omavalvonnan vaati-
mat mittaukset, tar-
kastukset ja kirjaami-
set 

toimii omavalvonnan 
mukaisesti ja tekee oh-
jeiden mukaan omaval-
vonnan vaatimat mit-
taukset, tarkastukset ja 
kirjaamiset 

toimii omavalvonnan mu-
kaisesti ja tekee omatoi-
misesti ja huolellisesti 
suunnitelman mukaiset 
mittaukset, tarkastukset ja 
kirjaamiset 

Pakkaustoiminnan 
kokonaisuuden hal-
linta ja vastuullinen 
tekeminen 

toimii yhdessä pak-
kausprosessin työvai-
heessa tarviten ajoit-
tain ohjausta ja nou-
dattaa työaikoja sekä 
sopii poikkeamista 

toimii lähes omatoimi-
sesti useammassa 
pakkausprosessin työ-
vaiheessa ja vastaa 
omasta työosuudes-
taan 

toimii omatoimisesti ja jär-
jestelmällisesti useissa 
pakkausprosessin työvai-
heissa 

Oman työsuorituksen 
arvioiminen 

arvioi omaa työsken-
telyään ohjatusti 

arvioi omaa työskente-
lyään ja löytää omasta 
toiminnastaan mahdol-
lisia kehittämiskohteita  

arvioi omaa työskentely-
ään ja löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita sekä 
osaa esittää korjausehdo-
tuksia 
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ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetelmien, 
-välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Pakkauskoneiden 
käyttö 

käyttää pakkauskoneita 
turvallisesti tarviten 
ajoittain ohjausta 

käyttää pakkauskoneita 
turvallisesti ja tekee joi-
takin tarvittavia säätötoi-
menpiteitä ohjeiden mu-
kaan 

käyttää omatoimisesti 
pakkauskoneita turvalli-
sesti ja tekee tarvittavia 
säätötoimenpiteitä (mm. 
vakuumi, saumausläm-
pötilat, suojakaasut, an-
nossäätö, pakkausma-
teriaalien vaihto) 

Pakkausmateriaalien 
ja -menetelmien  
hallinta 

pakkaa elintarvikkeita 
vähintään yhdellä pak-
kaus-menetelmällä tar-
viten ajoittain ohjausta 
ja valitsee ohjattuna 
tuotteille sopivimman 
pakkausmateriaalin 

pakkaa elintarvikkeita 
niille sopivilla pakkaus-
menetelmillä ja valitsee 
tuotteille sopivimman 
pakkausmateriaalin 

pakkaa elintarvikkeita 
omatoimisesti niille so-
pivilla pakkausmenetel-
millä ja valitsee tuotteille 
sopivimman pakkaus-
materiaalin 

Pakkauksen laadun 
ja pakkausmerkintö-
jen seuranta 

erottaa virheellisen tuo-
tepakkauksen ja suorit-
taa jatkotoimenpiteet 
tarviten ajoittain oh-
jausta 

erottaa virheellisen tuo-
tepakkauksen ja pakat-
tavan raaka-aineen vir-
heellisyyden sekä suo-
rittaa jatkotoimenpiteet 
omatoimisesti 

erottaa virheellisen tuo-
tepakkauksen ja pakat-
tavan raaka-aineen vir-
heellisyyden sekä osaa 
toimia omatoimisesti ti-
lanteen vaatimalla ta-
valla 

pakkaa siten, että pa-
kattu tuote on myyvän 
näköinen, mutta tarvit-
see pakkaamisessa 
ajoittain ohjausta 

pakkaa ohjeiden mu-
kaan siten, että pakattu 
tuote on myyvän näköi-
nen 

pakkaa omatoimisesti 
siten, että pakattu tuote 
on myyvän näköinen 

Pakkausjätteen lajit-
teleminen ja kierrät-
täminen 

lajittelee pakkausjätteen 
kierrätysohjeiden mu-
kaan tarviten ajoittain 
ohjausta 

lajittelee pakkausjätteen 
kierrätysohjeiden mu-
kaan 

lajittelee omatoimisesti 
pakkausjätteen kierrä-
tysohjeiden mukaan ja 
minimoi pakkausjätteen 
syntymistä 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

3.  Työn perus-
tana olevan tie-
don hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Pakkauksen mer-
kityksen ja pak-
kaushygienian 
huomioon ottami-
nen 

noudattaa pakkaus- ja 
hygieniaohjeita tarviten 
ajoittain ohjausta 

noudattaa pakkaus- ja 
hygieniaohjeita  

 

noudattaa omatoimisesti 
pakkaus- ja hygieniaoh-
jeita  
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Pakkausmerkin-
töjä ja pakkausta 
koskevan lain-
säädännön nou-
dattaminen 

laatii pakolliset pakkaus-
merkinnät pakkaamilleen 
tuotteille, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

pakkaa lähes omatoimi-
sesti tuotteen ja laatii pa-
kolliset pakkausmerkin-
nät pakkaamilleen tuot-
teille 

pakkaa omatoimisesti 
tuotteen ja laatii pakolli-
set pakkausmerkinnät 
pakkaamilleen tuotteille 

Pakkaamisen 
kustannustekijöi-
den huomioon ot-
taminen 

 

pakkaa tuotteita ohjeiden 
mukaan ja taloudellisesti, 
mutta tarvitsee joissakin 
toiminnoissa ohjausta  

pakkaa tuotteita ohjeiden 
mukaan ja taloudellisesti 
mm. välttäen turhaa ma-
teriaalihävikkiä 

pakkaa tuotteita omatoi-
misesti ja taloudellisesti 
ottaen huomioon pak-
kaukseen liittyvät kustan-
nustekijät  

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen op-
pimisen avaintai-
dot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja on-
gelmanratkaisu 

selviytyy pakkausproses-
sissa tutuissa tilanteissa, 
mutta muuttuvissa ja va-
lintatilanteissa tarvitsee 
ohjausta 

selviytyy muuttuvissa ja 
valintatilanteissa lähes 
omatoimisesti 

selviytyy muuttuvissa ja 
valintatilanteissa omatoi-
misesti 

Ammattietiikka 

 

 

  

käyttäytyy asiallisesti ja 
noudattaa elintarvikealan 
ammattieettisiä toiminta-
tapoja (kuten omavalvon-
taa ja hygieniavaatimuk-
sia) 

toimii hyvien käyttäyty-
mistapojen mukaan ja 
noudattaa elintarvikealan 
ammattieettisiä toiminta-
tapoja 

toimii hyvien käyttäyty-
mistapojen ja muuttuvien 
tilanteiden vaatimusten 
mukaisesti, sekä noudat-
taa elintarvikealan am-
mattieettisiä toimintata-
poja 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

 

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa ja pyytää tarvit-
taessa apua muilta  

 

toimii sujuvasti erilaisten 
ihmisten kanssa työyhtei-
sössä 

 

työskentelee vastuulli-
sesti, tukee ja auttaa 
muita sekä ottaa huomi-
oon edeltävän ja seuraa-
van työvaiheen ja työnte-
kijän 

Terveys, turvalli-
suus ja toiminta-
kyky 

työskentelee työympäris-
tönsä työturvallisuusoh-
jeiden mukaisesti 

työskentelee ergonomi-
sesti työympäristönsä 
työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti 

työskentelee ergonomi-
sesti työympäristönsä 
työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti ja ottaa oma-
toimisesti huomioon työ-
ympäristön riskitekijät 

pukeutuu kylmätyön 
edellyttämällä tavalla tar-
viten ajoittain ohjausta 

pukeutuu ohjeiden mu-
kaan kylmätyön edellyt-
tämällä tavalla 

pukeutuu omatoimisesti 
kylmätyön edellyttämällä 
tavalla 
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VARASTOINTI- JA LÄHETTÄMÖTOIMINNOT, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 Työskennellä elintarvikealan yrityksen varastossa ja lähettä-
mössä  

 Tilata tarvittaessa valmistus- ja raaka-aineita, vastaanottaa ja 
varastoida niitä  

 Ottaa vastaan valmiiden tuotteiden tilaukset ja lähettää tuot-
teet asiakkaille 

 Tehdä tarvittavat dokumentit esimerkiksi varastomäärien 
seurannan ja laskutuksen pohjaksi 

 Toimia yhteistyössä työtovereiden ja asiakkaiden kanssa    

 Huolehtia tilojen siisteydestä ja järjestyksestä 

 Noudattaa työsuojelu- ja ergonomiaohjeita 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaa-
minen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen ete-
nemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittä-
mistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, 
mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjalli-
sella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen ete-
neminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Nu-
meerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen 
näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa mää-
ritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaami-
sensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan 
arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään 
kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteissa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta  

 Omavalvonta- ja hygieniavaatimusten mukaisesti toimimi-
nen  

 Varastointi- ja lähettämötoiminnan kokonaisuuden hallinta 
ja vastuullinen tekeminen 

 Oman työsuorituksen arvioiminen 
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Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta  

 Valmistus- ja raaka-aineiden tilaus 

 Tilatun tavaran vastaanottotarkastus 

 (raaka-aineet, materiaalit ja tuotteet) 

 Tilausten käsittely 

 (tilauksen vastaanotto, tilattujen tuotteiden keräily ja toimitus 
asiakkaalle) 

 Laadunvalvonta 

 Varasto- ja lähettämötyövälineiden ja -koneiden käyttäminen 

 Siisteys ja järjestyksen ylläpito ja taloudellisuus varastoin-
nissa 

Työn perustana olevan tiedon hallinta  

 Varastointi- ja lähettämöjärjestelmien käyttäminen 
(inventointi) 

 Lähettämötoimintojen tietojärjestelmien käyttäminen 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot  

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu  

 Ammattietiikka 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö  

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla elintarvike-
alan yrityksen varastossa ja lähettämössä. Työtä tehdään siinä laa-
juudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon pe-
rusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja 
kriteereitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuk-
sessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, 
että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.  

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa 
kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 Lähiopetus koululla luokkatiloissa, työsaleissa,  

 yritysten tiloissa 

 työelämässä  

 muissa mahdollisissa oppimisympäristöissä 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 Opettajan ohjaus ja valmennus 

 Työssäoppiminen 

 Itsenäinen oppiminen 

 Tiimioppiminen 

 Virtuaalioppiminen 

 Tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-
tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tu-
kevat opiskelijan oppimista 
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Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioinnin koh-
teena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen toteutuminen: 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia 
työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa.  

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija on aloitteellinen ja omaa yrittäjyysvalmiuksia 

Teknologia ja tietotekniikka 

Inventointi ja varastokirjaaminen 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Seuraavia yhteisten tutkinnon osia integroidaan tähän ammatilliseen 
tutkinnon osaan. 

Tieto- ja viestintätekniikka 

sen hyödyntäminen mm. eri sovellusten käyttäminen. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan 1 - 3 vuonna. 

 

Valtakunnalliset arviointikriteerit 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

1.   Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Omavalvonta- ja 
hygieniavaati-
musten mukai-
sesti toimiminen  

toimii omavalvonnan mu-
kaisesti ja tekee ohjeiden 
mukaan omavalvonnan 
vaatimat mittaukset, tar-
kastukset ja kirjaamiset 

toimii omavalvonnan mu-
kaisesti ja tekee ohjeiden 
mukaan omavalvonnan 
vaatimat mittaukset, tar-
kastukset ja kirjaamiset 

toimii omavalvonnan mu-
kaisesti ja tekee omatoi-
misesti ja huolellisesti 
suunnitelman mukaiset 
mittaukset, tarkastukset 
ja kirjaamiset  

Varastointi- ja lä-
hettämötoimin-
nan kokonaisuu-
den hallinta ja 
vastuullinen teke-
minen 

toimii varastointi- ja lä-
hettämötehtävissä tarvi-
ten osittain ohjausta ja 
noudattaa työaikoja sekä 
sopii poikkeamista 

toimii ohjeiden mukaan 
varastointi- ja lähettämö-
tehtävissä ja vastaa 
omasta työosuudestaan 

toimii omatoimisesti ja 
suoriutuu varastointi- ja 
lähettämötehtävistä jous-
tavasti  

Oman työsuori-
tuksen arvioimi-
nen 

 

arvioi omaa työskentely-
ään ohjatusti 

 

arvioi omaa työskentely-
ään ja löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita  

arvioi omaa työskentely-
ään ja löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita sekä 
osaa esittää korjauseh-
dotuksia 
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ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

2.  Työmenetel-
mien, -välineiden 
ja materiaalin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Valmistus- ja 
raaka-aineiden  
tilaus 

tilaa ohjattuna tarvittavia 
valmistus- ja raaka-ai-
neita  

tilaa tarvittavia valmistus- 
ja raaka-aineita tarviten 
joissakin tilauksissa oh-
jausta 

tilaa tarvittavia valmistus- 
ja raaka-aineita  

Tilatun tavaran 
vastaanottotar-
kastus 

(raaka-aineet, 
materiaalit ja 
tuotteet) 

tarkastaa saapuvan ta-
varan ja käsittelee lähe-
tyslistat tarviten osittain 
ohjausta 

tarkastaa saapuvan tava-
ran oikeellisuuden ja kä-
sittelee lähetyslistat 

 

tarkastaa saapuvan tava-
ran oikeellisuuden ja ver-
taa tietoja lähetyslistoihin 
ja jatkokäsittelee saapu-
neen tavaran 

Tilausten käsit-
tely 

(tilauksen vas-
taanotto, tilattujen 
tuotteiden keräily 
ja toimitus asiak-
kaalle) 

työskentelee varastossa 
ja lähettämössä ainakin 
yhdessä työvaiheessa 
tarviten osittain ohjausta 

työskentelee ohjeen mu-
kaisesti sujuvasti useam-
massa varastointi- ja lä-
hettämötoimintojen työ-
vaiheessa 

toimii omatoimisesti ja 
järjestelmällisesti lähes 
kaikissa varastointi- ja 
lähettämötoimintojen 
usein toistuvissa työvai-
heissa 

Laadunvalvonta 

 

 

 

erottaa virheellisen tuote-
pakkauksen ja suorittaa 
jatkotoimenpiteet tarviten 
osittain ohjausta 

erottaa virheellisen tuote-
pakkauksen ja pakatta-
van raaka-aineen vir-
heellisyyden, sekä suorit-
taa jatkotoimenpiteet 
osittain omatoimisesti ja 
osaa kysyä tarvittaessa 
neuvoa 

erottaa virheellisen tuote-
pakkauksen ja pakatta-
van raaka-aineen vir-
heellisyyden sekä osaa 
toimia omatoimisesti ti-
lanteen vaatimalla tavalla 

Varasto- ja lähet-
tämötyövälinei-
den ja -koneiden 
käyttäminen 

käyttää tavallisimpia va-
raston ja lähettämön ko-
neita ja laitteita turvalli-
sesti ohjeen mukaan 

käyttää tavallisimpia va-
raston ja lähettämön ko-
neita ja laitteita turvalli-
sesti ja omatoimisesti 

käyttää varaston ja lähet-
tämön koneita ja laitteita 
ohjeen mukaan turvalli-
sesti, omatoimisesti ja 
sujuvasti 

Siisteys ja järjes-
tyksen ylläpito ja 
taloudellisuus va-
rastoinnissa 

 

pitää varaston järjestystä 
ja siisteyttä yllä tarviten 
osittain ohjausta 

pitää varaston järjestystä 
ja siisteyttä yllä omatoi-
misesti ja osaa pääasi-
assa toimia FIFO- peri-
aatteen mukaisesti 

pitää varaston järjestystä 
ja siisteyttä yllä omatoi-
misesti FIFO- periaat-
teen mukaisesti 
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ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perus-
tana olevan tie-
don hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Varastointi- ja lä-
hettämöjärjestel-
mien käyttäminen 

( inventointi) 

 

tulkitsee varastokirjanpi-
toa ja huolehtii varaston-
seurannasta tarviten osit-
tain ohjausta 

tulkitsee ja tekee omatoi-
misesti usein toistuvia 
varastokirjanpitotehtäviä 
ja ymmärtää sen merki-
tyksen varastonseuran-
nassa 

 

hallitsee varastokirjanpi-
toa ja tekee tarvittaessa 
varastokirjanpitoon liitty-
viä dokumentointeja itse-
näisesti sekä ymmärtää 
ja huolehtii varastonseu-
rannasta asianmukai-
sesti 

Lähettämötoimin-
tojen tietojärjes-
telmien käyttämi-
nen 

 

käyttää yrityksen tietojär-
jestelmää lähettämötoi-
minnoissa tarviten osit-
tain ohjausta 

käyttää lähes omatoimi-
sesti varsinkin toistuvissa 
tehtävissä lähettämötoi-
mintoihin liittyviä tietojär-
jestelmiä 

käyttää omatoimisesti lä-
hettämötoimintojen tieto-
järjestelmiä ja omaksuu 
myös muita varastointiin 
ja lähettämö- toimintoihin 
liittyviä tietojärjestelmiä 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen op-
pimisen avaintai-
dot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja on-
gelmanratkaisu 

selviytyy varastointi- ja 
lähettämötoiminnoista 
tutuissa tilanteissa, 
mutta muuttuvissa ja va-
lintatilanteissa tarvitsee 
ohjausta 

selviytyy muuttuvissa ja 
valintatilanteissa lähes 
omatoimisesti 

selviytyy muuttuvissa ja 
valintatilanteissa omatoi-
misesti 

Ammattietiikka käyttäytyy asiallisesti ja 
noudattaa elintarvike-
alan ammattieettisiä toi-
mintatapoja (kuten oma-
valvontaa ja hygie-
niavaatimuksia) 

toimii hyvien käyttäyty-
mistapojen mukaan ja 
noudattaa elintarvike-
alan ammattieettisiä toi-
mintatapoja 

toimii hyvien käyttäyty-
mistapojen ja muuttuvien 
tilanteiden vaatimusten 
mukaisesti, sekä noudat-
taa elintarvikealan am-
mattieettisiä toimintata-
poja 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

 

laatii ymmärrettäviä vies-
tejä ja kommunikoi mui-
den työntekijöiden ja asi-
akkaiden kanssa 

kommunikoi selkeästi ja 
tuottaa ohjatusti tarvitta-
essa asianmukaiset do-
kumentit 

kommunikoi selkeästi ja 
tuottaa tarvittaessa/tar-
vittavat asianmukaiset 
dokumentit omatoimi-
sesti 

  



   OPETUSSUUNNITELMA   53 (98) 

   

Terveys, turvalli-
suus ja toiminta-
kyky 

työskentelee työturvalli-
suusohjeiden mukaisesti 
ja pukeutuu kylmätyön 
edellyttämällä tavalla, 
mutta ergonomisessa 
työskentelyssä tarvitsee 
ajoittain ohjausta  

työskentelee lähes oma-
toimisesti työympäris-
tönsä työturvallisuusoh-
jeiden mukaisesti ja er-
gonomisesti sekä pukeu-
tuu kylmätyön edellyttä-
mällä tavalla 

työskentelee omatoimi-
sesti työympäristönsä 
työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti ja ergonomi-
sesti välttäen turhaa 
kuormitusta sekä pukeu-
tuu kylmätyön edellyttä-
mällä tavalla  

 

ELINTARVIKKEIDEN VALMISTAJANA KANSAINVÄLISESSÄ YMPÄRISTÖSSÄ,  

15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija 

 toimii elintarvikkeiden valmistajana jossakin elintarvikeyrityk-
sessä ulkomailla erilaisessa kulttuuriympäristössä 

 työskentelee elintarvikkeiden valmistuksessa kohdemaan hygie-
nia- ja omavalvontaohjeita noudattaen ja huolehtii henkilökohtai-
sesta hygieniastaan  

 valitsee ja käsittelee tuotteiden raaka-aineita ja valmistaa tuot-
teita 

 noudattaa kohdemaan yrityksen toimintatapoja  

 noudattaa ergonomia- ja työturvallisuusohjeita   

 noudattaa tuotteen valmistukseen liittyviä maakohtaisia laatu-
määräyksiä   

 pakkaa tarvittaessa tuotteita varastointia ja kuljetusta varten   

 noudattaa työaikoja ja muita työhön liittyviä toimintaohjeita. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tun-
nustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvi-
oinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa 
ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella 
tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan 
henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käy-
tetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimi-
sen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täy-
dennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä 
arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaa-
misen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuoli-
sesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy 
olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osal-
listuneiden kesken. 
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Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 
1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon perus-
teessa. 

Osaamisen arvioinnin koh-
teet 

Työprosessin hallinta 

 Omavalvonta- ja hygieniavaatimusten mukaisesti toimiminen 

 Elintarvikkeen valmistuksen kokonaisuuden hallinta ja vastuulli-
nen tekeminen 

 Oman työsuorituksen arvioiminen 

 Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Raaka-aineiden valinta ja käyttö 

 Raaka-aineen ja valmiin tuotteen laadun arviointi kohdemaan 
laatumääräysten mukaa 

 Valmistukseen kuuluvien välineiden, koneiden ja laitteiden 
käyttö   

 Tuotteen pakkaaminen 

 Tuotteen valmistukseen kuuluvien puhdistustoimenpiteiden to-
teuttaminen 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Vieraan kielen hallinta ja vieraassa kulttuuriympäristössä toimi-
minen 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Ammattietiikka 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaami-
sen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla ulkomailla elintarvike-
alan yrityksessä joko pienimuotoisessa tuotannossa yhden tuotteen kai-
kissa työvaiheissa tai teollisuusprosessissa yhden tuotteen yhdessä 
työvaiheessa (esim. ennakoivat työt, tuotteen valmistus tai pakkaami-
nen). 

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa 
kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, ar-
vioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toi-
sessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa 
koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaa-
misen osoittamisen kattavuus varmistuu. 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä 
tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa katta-
vasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt ulkomailla 
 yritysten tilat  
 työelämä  
 virtuaalinen oppimisympäristö  
 muut mahdolliset oppimisympäristöt 
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Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 
• opettajan ohjaus ja valmennus 
• työssäoppiminen 
• itsenäinen oppiminen 
• tiimioppiminen 
• virtuaalioppiminen 
• tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 
• opinnäyte, portfolio, tuote 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot   

Tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioinnin koh-
teena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen toteutuminen: 

Aloitekyky ja yrittäjyys  

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti, asiakaslähtöisesti sekä yritteli-
äästi työntekijänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee ta-
voitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja 
johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Viestintä  

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikut-
teisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan.  

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä tek-
nologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyö-
dyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti am-
matissaan ja kansalaisena.  

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit  

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteiskun-
nan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakentavalla ta-
valla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa 
ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän 
pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. 
Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asialli-
sesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaa-
vien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansainvälisissä toiminnoissa.  

Integrointi yhteisiin tutkin-
non osiin 

Seuraavia yhteisten tutkinnon osien opintoja integroidaan tähän amma-
tilliseen tutkinnon osaan. 

Vieraat kielet 
suoriutuu työelämässä vieraalla kielellä 

Tietotekniikka 
Raporttien kirjoitus 

Tutkinnon osan sijoittumi-
nen tutkinnon toteutuk-
sessa 

3.vuodelle 
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Valtakunnalliset arviointikriteerit 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKOHTEET 

 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Omavalvonta- ja 
hygieniavaati-
musten mukai-
sesti toimiminen 

 

noudattaa kohdemaan 
yrityksen hygieniaohjeita 
ja toteuttaa omavalvon-
taohjelmassa määritetyt 
toimenpiteet   

noudattaa kohdemaan 
yrityksen hygieniaohjeita 
ja toteuttaa omavalvon-
taohjelmassa määritetyt 
toimenpiteet  

noudattaa kohdemaan 
yrityksen hygieniaohjeita 
ja toteuttaa omavalvon-
taohjelmassa määritetyt 
toimenpiteet sekä tun-
nistaa tuoteturvallisuus-
riskit  

Elintarvikkeen 
valmistuksen    
kokonaisuuden 
hallinta ja       
vastuullinen      
tekeminen 

toimii työtehtävissään 
tarviten osittain ohjausta 
ja noudattaa työaikoja 
sekä sopii poikkeamista 

 

toimii usein toistuvissa 
työtehtävissä ohjeiden 
mukaan ja vastaa 
omasta työosuudestaan 
ja noudattaa työaikoja 
sekä sopii poikkeamista 

toimii omatoimisesti 
usein toistuvissa työteh-
tävissä ja suoriutuu teh-
tävistä joustavasti ja huo-
lellisesti, vastaa omasta 
työosuudestaan ja nou-
dattaa työaikoja sekä so-
pii poikkeamista 

Oman työsuori-
tuksen arvioimi-
nen 

arvioi omaa työskentely-
ään ohjatusti 

arvioi omaa työskentely-
ään ja löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita  

arvioi omaa työskentely-
ään ja löytää omasta toi-
minnastaan mahdollisia 
kehittämiskohteita sekä 
osaa esittää korjauseh-
dotuksia 

Tuloksellinen ja 
taloudellinen toi-
minta 

 

työskentelee välttäen 
turhaa hävikkiä 

perustelee hävikin merki-
tyksen ja työskentelee 
välttäen turhaa hävikkiä 

perustelee hävikin merki-
tyksen ja työskentelee 
kustannustehokkaasti 
välttäen turhaa hävikkiä  

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

2. Työmenetel-
mien, -välineiden 
ja materiaalin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Raaka-aineiden 
valinta ja käyttö 

 

 

tunnistaa ja valitsee 
tuotteen valmistuksessa 
käytettäviä raaka-aineita 
tarviten ajoittain oh-
jausta 

tunnistaa ja valitsee oh-
jeiden mukaan tuotteen 
valmistuksessa käytettä-
viä raaka-aineita 

 

tunnistaa ja valitsee 
omatoimisesti tuotteen 
valmistuksessa käytettä-
viä raaka-aineita usein 
toistuvissa työtehtävissä 
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Raaka-aineen ja 
valmiin tuotteen 
laadun arviointi 
kohdemaan    
laatumääräysten 
mukaan 

 

arvioi aistinvaraisesti 
raaka-aineen ja tuotteen 
laatua niin, että erottaa 
virheellisen raaka-ai-
neen ja tuotteen 

 

arvioi aistinvaraisesti ja 
muilla alalla käytettävillä 
menetelmillä raaka-ai-
neen ja tuotteen laatua 
niin, että erottaa virheel-
lisen raaka-aineen ja 
tuotteen  

 

 

arvioi aistinvaraisesti ja 
muilla alalla käytettävillä 
menetelmillä raaka-ai-
neen ja tuotteen laatua 
niin, että erottaa virheelli-
sen raaka-aineen ja tuot-
teen ja tekee lisäksi ha-
vaitsemiensa tuotevirhei-
den perusteella tarvitta-
vat jatkotoimenpiteet 

Valmistukseen 
kuuluvien välinei-
den, koneiden ja 
laitteiden käyttö  

 

käyttää tuotteen valmis-
tukseen kuuluvia työväli-
neitä, koneita ja laitteita 
turvallisesti tarviten osit-
tain ohjausta 

käyttää tuotteen valmis-
tukseen kuuluvia työväli-
neitä, koneita ja laitteita 
turvallisesti pääosin 
omatoimisesti 

valitsee tuotteen valmis-
tukseen kuuluvia työväli-
neitä ja laitteita ja käyttää 
niitä omatoimisesti ja tur-
vallisesti 

Tuotteen         
pakkaaminen 

pakkaa tuotteita ohjeiden 
mukaan, mutta tarvitsee 
jonkin verran ohjausta 

pakkaa tuotteita ohjeiden 
mukaan ja seuraa tuot-
teen ja pakkauksen laa-
tua 

pakkaa tuotteita omatoi-
misesti ohjeiden mukaan 
ja seuraa tuotteen ja 
pakkauksen laatua  

Tuotteen          
valmistukseen 
kuuluvien puhdis-
tustoimenpiteiden 
toteuttaminen 

 

pesee ja puhdistaa tilat, 
koneet ja laitteet kohtei-
siin sopivilla aineilla ja 
menetelmillä niin, että 
työn lopputulos on hy-
väksyttävissä tarviten 
osittain ohjausta 

 

pesee ja puhdistaa oh-
jeiden mukaan tilat, ko-
neet ja laitteet kohteisiin 
sopivilla aineilla ja me-
netelmillä niin, että työn 
lopputulos on hyväksyt-
tävissä sekä huolehtii 
työympäristön puhtau-
desta ja järjestyksestä  

 

pesee ja puhdistaa 
omatoimisesti tilat, ko-
neet ja laitteet kohteisiin 
sopivilla aineilla ja me-
netelmillä niin, että työn 
lopputulos on hyväksyt-
tävissä sekä huolehtii 
työympäristön puhtau-
desta ja järjestyksestä 
koko tuotteen valmistuk-
sen tuotantotyövaihei-
den aikana 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

3.  Työn perus-
tana olevan     
tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Vieraan kielen 
hallinta ja         
vieraassa kulttuu-
riympäristössä 
toimiminen 

toimii vieraassa kieliym-
päristössä, niin että sel-
viytyy auttavasti jokapäi-
väisistä toimistaan sekä 
työpaikalla että vapaa-ai-
kana 

toimii vieraassa kieliym-
päristössä, niin että sel-
viytyy jokapäiväisistä toi-
mistaan sekä työpaikalla 
että vapaa-aikana 

toimii vieraassa kieliym-
päristössä, niin että sel-
viytyy luontevasti joka-
päiväisistä toimistaan 
sekä työpaikalla että va-
paa-aikana 

tuntee Suomen kulttuuria 
ja elintarvikealaa niin, 
että tarvittaessa esittelee 
joitakin sen keskeisiä 
piirteitä kohdemaan yri-
tyksessä ymmärrettä-
vällä kielellä 

tuntee Suomen kulttuuria 
ja elintarvikealaa niin, 
että tarvittaessa esittelee 
sen keskeisiä piirteitä 
kohdemaan yrityksessä 
ymmärrettävällä kielellä 

tuntee Suomen kulttuuria 
ja elintarvikealaa niin, 
että tarvittaessa esittelee 
monipuolisesti sen piir-
teitä kohdemaan yrityk-
sessä ymmärrettävällä 
kielellä 
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tietää kohdemaan toimin-
tatapoja niin, että selviy-
tyy jokapäiväisistä toi-
mistaan  

tietää kohdemaan toimin-
tatapoja niin, että selviy-
tyy jokapäiväisistä toi-
mistaan 

tietää kohdemaan toimin-
tatapoja niin, että selviy-
tyy jokapäiväisistä toi-
mistaan 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen op-
pimisen avaintai-
dot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja on-
gelmanratkaisu 

selviytyy tavanomaisissa 
tilanteissa, mutta uusissa 
tilanteissa tarvitsee oh-
jausta 

selviytyy lähes itsenäi-
sesti työssä eteen tule-
vissa tilanteissa 

selviytyy muuttuvissa ja 
valintatilanteissa omatoi-
misesti 

Ammattietiikka 

 

 

  

käyttäytyy asiallisesti ja 
noudattaa elintarvikealan 
ammattieettisiä toiminta-
tapoja (kuten omavalvon-
taa ja hygieniavaatimuk-
sia) 

toimii hyvien käyttäyty-
mistapojen mukaan ja 
noudattaa elintarvikealan 
ammattieettisiä toiminta-
tapoja 

toimii hyvien käyttäyty-
mistapojen ja muuttuvien 
tilanteiden vaatimusten 
mukaisesti, sekä noudat-
taa elintarvikealan am-
mattieettisiä toimintata-
poja 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

toimii erilaisten ihmisten 
kanssa ja pyytää tarvit-
taessa apua muilta  

 toimii sujuvasti erilaisten 
ihmisten kanssa työyhtei-
sössä 

työskentelee vastuulli-
sesti, tukee ja auttaa 
muita sekä ottaa huomi-
oon edeltävän ja seuraa-
van työvaiheen ja työnte-
kijän 

Terveys, turvalli-
suus ja toiminta-
kyky 

työskentelee työympäris-
tönsä työturvallisuusoh-
jeiden mukaisesti, mutta 
ergonomisessa työsken-
telyssä tarvitsee ajoittain 
ohjausta 

työskentelee ergonomi-
sesti työympäristönsä 
työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti 

työskentelee ergonomi-
sesti työympäristönsä 
työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti ja ottaa oma-
toimisesti huomioon työ-
ympäristön riskitekijät 

 

YRITTÄJYYS ELINTARVIKEALALLA, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija osaa 

 hankkii yrityksen perustamiseen ja toiminnan eri vaiheisiin tarvit-
semaansa tietoa ja asiantuntijapalveluja 

 suunnittelee yritystoimintaa liiketoiminnan periaatteiden, kustan-
nus- ja laatutietoisuuden ja markkinoinnin ja asiakassegmen-
toinnin periaatteiden pohjalta   

 arvioi omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan yrittäjänä elintar-
vikealalla   

 osaa käyttää alansa tietotekniikkaa, työvälineitä ja materiaaleja. 
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Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tun-
nustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemisen 
seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin 
on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä 
hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja 
motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtai-
seen opiskelusuunnitelmaan. Numeerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppimi-
sen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä täyden-
netään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen näytössä ar-
vioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa määritelty osaami-
sen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuoli-
sesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy 
olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osal-
listuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 
1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon perus-
teessa. 

Osaamisen arvioinnin 
kohteet 

Työprosessin hallinta 

 Työn suunnittelu ja kokonaisuuden toteuttaminen ja vastuullinen 
tekeminen 

 Laadukas toiminta 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Yritystoiminnan suunnittelu 

 Yrittäjänä toimimisen mahdollisuuden arviointi 

 Tietotekniikan hallinta 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Yritystoiminnan suunnittelu 

 Yritystoiminnan taloushallinnon suunnittelu 

 Elintarvikealan tulevaisuuden huomioon ottaminen yritystoimin-
nan suunnittelussa 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka 

 Terveys turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon  

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaami-
sen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla elintarvikemyymälässä 
työtehtävässä, kuten myymälän varastossa, lihan- ja kalankäsittelyssä, 
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maito- ja maitovalmisteosastolla, leipä ja konditoriaosastolla, hedelmä- 
ja vihannesosastolla, teollisten elintarvikkeiden käsittelyssä, palvelutis-
kissä tai toimimalla jonkin edellä mainitun lisäksi kassapalveluissa.  

Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa 
kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, ar-
vioinnin kohteita ja kriteereitä.   

Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa 
työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulu-
tuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen 
osoittamisen kattavuus varmistuu.  

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä te-
kemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti 
osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.  

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus koululla luokkatiloissa, työsalit, opetuskeittiöt, kahvila-
myymälä sekä muissa oppilaitoksen tiloissa ja oppimisympäris-
töissä 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioinnin koh-
teena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen toteutuminen 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saa-
vuttamista. Hän toimii yritteliäästi aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti 
työntekijänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa it-
seään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovaikut-
teisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. 

Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä tek-
nologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyö-
dyt, rajoitukset ja riskit.  
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Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteiskun-
nan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakentavalla ta-
valla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa 
ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arkielämässä. Hän 
pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan epäkohtien poistamiseen. 
Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asialli-
sesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri kulttuuritaustan omaavien 
ihmisten kanssa kotimaassa. 

Integrointi yhteisiin tutkin-
non osiin 

 

Seuraavia yhteisten tutkinnon osien opintoja voidaan integroidaan tä-
hän ammatilliseen tutkinnon osaan. 

Matematiikka 
tuotteiden hinnoittelu, kustannuslaskenta 

Tietotekniikka ja äidinkieli 
raporttien kirjoitus, 

Vieras kieli 
asiakkaiden palvelu vieraalla kielellä 

Tutkinnon osan sijoittumi-
nen tutkinnon toteutuk-
sessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan 3. lukuvuotena.  

 

Valtakunnalliset arviointikriteerit 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn suunnittelu 
ja kokonaisuuden 
toteuttaminen ja 
vastuullinen teke-
minen 

suunnittelee työnsä ku-
lun ja siihen liittyvät eri 
vaiheet tarviten ajoit-
taista ohjausta 

suunnittelee työnsä ku-
lun ja siihen liittyvät eri 
vaiheet lähes itsenäisesti 

suunnittelee työnsä ku-
lun, siihen liittyvät eri vai-
heet itsenäisesti ja järjes-
telmällisesti  

Laadukas toi-
minta 

toimii työlleen asetettu-
jen laatuvaatimusten 
mukaisesti ja muuttaa 
omaa toimintaansa an-
netun palautteen perus-
teella. 

toimii työlleen asetettujen 
laatuvaatimusten mukai-
sesti ja arvioi toimin-
taansa niiden saavutta-
misessa. 

toimii työlleen asetettujen 
laatuvaatimusten mukai-
sesti ja kehittää toimin-
taansa niiden saavutta-
miseksi. 
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ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

2.  Työmenetel-
mien, -välineiden 
ja materiaalin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Yritystoiminnan 
suunnittelu 

 

selvittää joitakin yrityk-
sen asiakasryhmiä ja eri 
markkinointikeinoja sekä 
laatii markkinointi-suun-
nitelman tarviten osittain 
ohjausta 

selvittää keskeisempiä 
yrityksen asiakasryhmiä 
ja eri markkinointikeinoja 
sekä laatii markkinointi-
suunnitelman 

selvittää itsenäisesti yri-
tyksen asiakasryhmiä ja 
eri markkinointikeinoja ja 
laatii markkinointisuunni-
telman 

laatii liiketoimintasuunni-
telman (mm. liike-idea, 
toiminta-ajatus, yritys-
muoto, rahoitusmuoto, 
budjetti, kustannusra-
kenne) tarviten osittain 
ohjausta 

laatii lähes omatoimisesti 
liiketoimintasuunnitelman 
(mm. liike-idea, toiminta-
ajatus, yritysmuoto, ra-
hoitusmuoto, budjetti, 
kustannusrakenne ) 

laatii omatoimisesti ja in-
novatiivisesti yrityksen lii-
ketoimintasuunnitelman 
(mm. liikeidea, toiminta-
ajatus, rahoitusmuoto, 
budjetti, kustannusra-
kenne)  

Yrittäjänä toimi-
misen mahdolli-
suuden arviointi 

arvioi yritystoiminnan 
käynnistämisen mahdolli-
suuksia, riskejä ja yrityk-
sen todellisia kilpailukei-
noja (esim. hinta, laatu, 
ammattitaitoisuus, pal-
velu, luotettavuus) tarvi-
ten osittain ohjausta 

arvioi pääosin itsenäi-
sesti yritystoiminnan 
käynnistämisen mahdolli-
suuksia, riskejä ja yrityk-
sen todellisia kilpailukei-
noja (esim. hinta, laatu, 
ammattitaitoisuus, pal-
velu, luotettavuus) 

arvioi itsenäisesti yritys-
toiminnan käynnistämi-
sen mahdollisuuksia, ris-
kejä ja yrityksen todelli-
sia kilpailukeinoja (esim. 
hinta, laatu, ammattitai-
toisuus, palvelu, luotetta-
vuus) sekä perustelee 
arviotaan ja osaa hyö-
dyntää saamiaan koke-
muksia yrittäjyyden nä-
kökulmasta 

Tietotekniikan 
hallinta 

käyttää työssä tarvitta-
vaa tietotekniikkaa, 
mutta tarvitsee ohjausta 
ohjelmien käytössä. 

käyttää työssä tarvitta-
vaa tietotekniikkaa ja oh-
jelmia omatoimisesti. 

käyttää työssä tarvitta-
vaa tietotekniikkaa ja oh-
jelmia omatoimisesti 
sekä soveltaa tietoa 
työssään. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

3.  Työn perus-
tana olevan tie-
don hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Yritystoiminnan 
suunnittelu 

suunnittelee tavoittee-
naan olevaa yritystoimin-
taa soveltaen yritystoi-
minnan peruskäsitteitä 
(esim. liikeidea, toiminta-
ajatus, liiketoimintasuun-

suunnittelee lähes itse-
näisesti tavoitteenaan 
olevaa yritystoimintaa 
soveltaen yritystoiminnan 
peruskäsitteitä (esim. lii-
keidea, toiminta-ajatus, 
liiketoimintasuunnitelma) 

suunnittelee itsenäisesti 
tavoitteenaan olevaa yri-
tystoimintaa soveltaen 
yritystoiminnan peruskä-
sitteitä (esim. liikeidea, 
toiminta-ajatus, liiketoi-
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nitelma) ja erilaisia yritys-
muotoja ja niiden eroja 
(esim. yksityinen elinkei-
nonharjoittaja, osakeyh-
tiö ja avoin yhtiö) sekä 
lainsäädäntöä, mutta tar-
vitsee ajoittain ohjausta 

ja erilaisia yritysmuotoja 
ja niiden eroja (esim. yk-
sityinen elinkeinonharjoit-
taja, osakeyhtiö ja avoin 
yhtiö) sekä lainsäädän-
töä  

mintasuunnitelma) ja eri-
laisia yritysmuotoja ja nii-
den eroja (esim. yksityi-
nen elinkeinonharjoittaja, 
osakeyhtiö ja avoin yhtiö) 
sekä lainsäädäntöä 

Yritystoiminnan 
taloushallinnon 
suunnittelu 

 

laatii osin ohjattuna bud-
jetin, hinnoittelulaskelmia 
ja tietää miten kirjanpito 
ja verotus vaikututtavat 
yrityksen taloudenpitoon 

laatii ohjeiden mukaan 
budjetin ja hinnoittelulas-
kelmia ja tietää miten kir-
janpito ja verotus vaikut-
tavat yrityksen talouden-
pitoon 

laatii itsenäisesti budje-
tin, hinnoittelulaskelmia 
ja tietää miten kirjanpito 
ja verotus vaikuttavat yri-
tyksen taloudenpitoon 

 

Elintarvikealan 
tulevaisuuden 
huomioon ottami-
nen yritystoimin-
nan suunnitte-
lussa 

on tutustunut omaan toi-
mialaansa niin, että tar-
kastelee tulevaisuuden 
näkymiä oman yritystoi-
minnan suunnittelun kan-
nalta.  

on perehtynyt omaan toi-
mialaansa niin, että tar-
kastelee tulevaisuuden 
näkymiä ja kehitystä 
oman yritystoiminnan 
suunnittelun kannalta. 

on perehtynyt omaan toi-
mialaansa niin, että tar-
kastelee tulevaisuuden 
näkymiä, kehitystä sekä 
markkinoiden mahdolli-
suuksia oman yritystoi-
minnan suunnittelun kan-
nalta. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen op-
pimisen avaintai-
dot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja on-
gelmanratkaisu  

  

hankkii suunnittelemansa 
yrityksen perustamiseen 
ja sen toiminnan eri vai-
heisiin tarvitsemaansa 
tietoa ja asiantuntija-pal-
veluita tarviten osittain 
ohjausta 

hankkii suunnittelemansa 
yrityksen perustamiseen 
ja sen toiminnan eri vai-
heisiin tarvitsemaansa 
tietoa ja asiantuntijapal-
veluita 

 

hankkii ja käyttää suun-
nittelemansa yrityksen 
perustamiseen ja sen toi-
minnan eri vaiheisiin tar-
vitsemaansa tietoa ja 
asiantuntijapalveluita 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

rakentaa ja ylläpitää ver-
kostosuhteita tarviten 
osittain ohjausta 

 rakentaa ja ylläpitää ver-
kostosuhteita lähes itse-
näisesti 

 rakentaa ja ylläpitää ver-
kostosuhteita itsenäisesti 

Ammattietiikka noudattaa suunnitelmien 
teossa ja yritystiedon 
hankinnassa eettisiä toi-
mintaperiaatteita 

noudattaa suunnitelmien 
teossa ja yritystiedon 
hankinnassa eettisiä toi-
mintaperiaatteita 

noudattaa suunnitelmien 
teossa ja yritystiedon 
hankinnassa eettisiä toi-
mintaperiaatteita 

Terveys, turvalli-
suus ja toiminta-
kyky 

ottaa suunnitelmissaan 
huomioon elintarvikealan 
yritystoiminnan edellyttä-
män turvallisen työsken-
telyn tarviten osittain oh-
jausta. 

ottaa lähes itsenäisesti 
suunnitelmissaan huomi-
oon elintarvikealan yri-
tystoiminnan edellyttä-
män turvallisen työsken-
telyn. 

ottaa itsenäisesti suunni-
telmissaan huomioon 
elintarvikealan yritystoi-
minnan edellyttämän tur-
vallisen työskentelyn. 
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HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija osaa 

 työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä 

 hallita alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan ma-
teriaalivalikoiman 

 huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaa-
timukset 

 ratkoa ongelmia ja sopeutua muutoksiin 

 varmistaa työturvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden toteutumi-
sen 

 kommunikoida asiakkaan kanssa äidinkielellään ja vähintään 
yhdellä itselleen vieraalla kielellä 

 arvioida ja uudistaa omaa osaamistaan 

 mitoittaa omat henkiset voimavaransa työtehtävän mukaan 

 kehittää työtä ja työympäristöä 

 toimia alan verkostoissa 

 osallistua työyhteisön kehittämiseen. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaa-
minen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja oh-
jaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen ete-
nemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittä-
mistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, 
mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjalli-
sella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen ete-
neminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan. Nu-
meerista arviointia ei käytetä. 

Osaamisen arviointi 

Tutkinnon osan osaaminen arvioidaan pääsääntöisesti työssäoppi-
misen yhteydessä ammattiosaamisen näytössä ja tarvittaessa sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Ammattiosaamisen 
näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksissa 
määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaa-
misensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskeli-
jan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään 
kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 
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Osaamisen arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta 

 Työn suunnittelu 

 Työn arviointi 

 Toimiminen työssä ja työyhteisössä 

 Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta 

 Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työtehtävään ja työympäristöön soveltuvan työmenetelmän 
ja työvälineiden sekä materiaalin valintaa ja käyttöä 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Työssä tarvittavan tiedon hallinta ja soveltaminen 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka  

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon  

osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä. 
Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat olosuhteet. 
Osoitettava osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa määrättyjä am-
mattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimi-
malla huippuosaamista vaativissa oman alan työtilanteissa. Osaa-
minen on mahdollista osoittaa myös kansallisissa ja kansainväli-
sissä kilpailutilanteissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoi-
tettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrät-
tyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpai-
kassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän osoittamassa 
muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus var-
mistuu. 

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida 
työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä 
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa tai ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 
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Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-
tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tu-
kevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioinnin koh-
teena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen toteutuminen:  

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoittei-
den saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti 
työntekijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja 
työskentelee tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudelli-
sesti ja tuloksellisesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman 
työnsä tavoitteiden mukaan. 

Estetiikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja ottaa toiminnassaan huomioon 
oman alansa esteettiset tekijät. Hän ottaa huomioon tuotteiden es-
teettisyyteen vaikuttavat tekijät. 

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovai-
kutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. 
Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuot-
teita, käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-ai-
neistoja 
Kestävä kehitys 
Opiskelija käsittelee ja lajittelee jätteet ohjeiden mukaan ja työsken-
telee mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaen. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Seuraavia yhteisten tutkinnon osia integroidaan tähän ammatilliseen 
tutkinnon osaan. 

Vieraat kielet 

Kommunikointi vieraalla kielellä (esim. englannilla) kilpailutilan-
teessa tuomareiden kanssa tai kansainvälisissä kilpailussa toimimi-
nen. 

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii yritteliäästi, aloitteellisesti ja asiakaslähtöi-
sesti työntekijänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee ta-
voitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti 
ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan 

 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan perusopintojen jälkeen 
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Valtakunnalliset arviointikriteerit 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

1. Työprosessien 
hallinta 

Arviointikriteerit 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Työn suunnittelu asettaa tavoitteensa ja 
suunnittelee oman 
työnsä ja aikataulun rea-
listiseksi ja toteuttamis-
kelpoiseksi huomioiden 
korkeat laatuvaatimukset 

asettaa tavoitteensa ja 
suunnittelee oman 
työnsä ja aikataulun rea-
listiseksi ja toteuttamis-
kelpoiseksi muuttuvissa 
olosuhteissa huomioiden 
korkeat laatuvaatimukset  

asettaa tavoitteensa ja 
suunnittelee oman 
työnsä itsenäisesti ja ai-
kataulun realistiseksi ja 
vaiheiltaan toteuttamis-
kelpoiseksi muuttuvissa 
olosuhteissa huomioiden 
korkeat laatuvaatimukset 
ja kykenee tarvittaessa 
muuttamaan suunnitel-
maa  

Työn arviointi arvioi työnsä onnistu-
mista ja omaa osaamis-
taan 

arvioi realistisesti työnsä 
onnistumista ja omaa 
osaamistaan sekä perus-
telee arviotaan 

arvioi realistisesti työnsä 
onnistumista ja omaa 
osaamistaan sekä perus-
telee arviotaan ja määrit-
telee kehittämistarpei-
taan 

Toimiminen 
työssä ja työyh-
teisössä 

toimii työssään työyhtei-
sön työhyvinvointia edis-
tävästi sekä kehittää työ-
ympäristöään yhdessä 
muiden kanssa 

 

 

pyrkii aktiivisesti edistä-
mään työyhteisön työhy-
vinvointia sekä kehittä-
mään työympäristöään 
yhdessä muiden kanssa 

osallistuu työyhteisön 
työhyvinvoinnin kehittä-
miseen sekä tukee yh-
dessä muiden kanssa 
työympäristön kehitty-
mistä huippuosaamisen 
vaatimalle tasolle 
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ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

2.  Työmenetel-
mien, välineiden 
ja materiaalin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija    

Työtehtävään ja 
työympäristöön 
soveltuvan työ-
menetelmän ja 
työvälineiden 
sekä materiaalin 
valinta ja käyttö 

käyttää omatoimisesti 
työmenetelmiä, työväli-
neitä ja materiaaleja 

valitsee omatoimisesti 
työmenetelmät, työväli-
neet ja materiaalit sekä 
käyttää niitä muuttuvissa 
tilanteissa 

valitsee rohkeasti uusia-
kin työmenetelmiä, työ-
välineitä ja materiaaleja 
sekä käyttää niitä suju-
vasti muuttuvissa tilan-
teissa  

työskentelee huolellisesti työskentelee huolellisesti 
ja rauhallisesti sekä luo-
vasti ja innovatiivisesti 

työskentelee järjestel-
mällisesti, tarkasti ja var-
masti sekä luovasti ja in-
novatiivisesti 

Laadukas ja kes-
tävän kehityksen 
mukainen toi-
minta 

toimii yrityksen tai orga-
nisaation laatu- ja kestä-
vän kehityksen tavoittei-
den mukaisesti 

toimii aktiivisesti yrityk-
sen tai organisaation 
laatu- ja kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden mu-
kaisesti ja havaitsee ke-
hittämiskohteita 

toimii sitoutuneesti yrityk-
sen tai organisaation 
laatu- ja kestävän kehi-
tyksen tavoitteiden mu-
kaisesti sekä kehittää toi-
mintamalleja näiden ta-
voitteiden aikaansaa-
miseksi 

kehittää osaamistaan ja 
työtapojaan 

kehittää aktiivisesti osaa-
mistaan ja työtapojaan 

kehittää aktiivisesti osaa-
mistaan ja työtapojaan 
haastavien työtehtävien 
tasolle 

Kustannusteho-
kas ja tulokselli-
nen toiminta 

toimii aika ja muut käy-
tettävissä olevat resurs-
sit huomioiden kustan-
nustehokkaasti ja tulok-
sellisesti 

toimii oma-aloitteisesti 
aika ja muut käytettä-
vissä olevat resurssit 
huomioiden kustannuste-
hokkaasti ja yrityksen tai 
organisaation tulokselli-
suutta edistävästi 

työskentelee yrittäjämäi-
sellä asenteella huomioi-
den ajan ja muut käytet-
tävissä olevat resurssit 
kustannustehokkaasti ja 
yrityksen tai organisaa-
tion tuloksellisuutta edis-
tävästi 

havaitsee poikkeamia neuvottelee ja etsii rat-
kaisuja poikkeamille 

korjaa toimintaa sovittu-
jen ratkaisujen mukaan 

toimii työssään edistäen 
pysyviä asiakassuhteita 

edistää aktiivisesti toi-
minnan jatkuvuutta ja py-
syviä asiakassuhteita 

edistää itsenäisesti toi-
minnan jatkuvuutta ja py-
syviä asiakassuhteita 

sopeutuu muutoksiin ja 
työskentelee pitkäjäntei-
sesti huippuosaamista 
vaativissa työtehtävissä 

sopeutuu nopeasti muu-
toksiin ja työskentelee 
pitkäjänteisesti työtään 
kehittäen huippuosaa-
mista vaativissa työtehtä-
vissä 

ennakoi muutoksia, jotta 
voi helpommin sopeutua 
niihin ja työskentelee pit-
käjänteisesti työtään itse-
näisesti kehittäen huip-
puosaamista vaativissa 
työtehtävissä 
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ARVIOINNIN 
KOHDE  

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perus-
tana olevan tie-
don hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija   

 

Työssä tarvitta-
van tiedon hal-
linta ja soveltami-
nen 

hankkii ja käyttää työssä 
tarvittavaa tietoa omatoi-
misesti ja kysyy tarvitta-
essa neuvoa 

hankkii ja soveltaa 
työssä tarvittavaa tietoa 
omatoimisesti ja pystyy 
ratkomaan ongelmatilan-
teita yhdessä muiden 
kanssa 

hankkii ja soveltaa itse-
näisesti työssä tarvitta-
vaa tietoa vaihtelevissa 
työtilanteissa ja peruste-
lee ratkaisujaan hankki-
mansa tiedon pohjalta 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE   

ARVIOINTIKRITEERIT 

4.  Elinikäisen op-
pimisen avaintai-
dot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija    

Oppiminen ja   
ongelmanratkaisu 

laatii itselleen yksilöllisen 
kehittymissuunnitelman 
omista lähtökohdistaan 

laatii itselleen yksilöllisen 
kehittymissuunnitelman 
omista lähtökohdistaan 
niin, että se tukee kas-
vua alan huippuammatti-
laiseksi 

uudistaa omaa osaamis-
taan yksilöllisen kehitty-
missuunnitelman mukai-
sesti niin, että se tukee 
kasvua alan huippuam-
mattilaiseksi 

selviytyy tavallisimmista 
ongelmatilanteista oppi-
materiaaleja ja ohjekir-
joja hyödyntäen 

selviytyy itsenäisesti on-
gelmatilanteista 

selviytyy itsenäisesti on-
gelmatilanteista ja pystyy 
perustelemaan valin-
tansa 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

kommunikoi asiakkaiden 
kanssa ja työyhteisössä 
omalla kielellään sekä 
välttävästi vähintään yh-
dellä itselle vieraalla kie-
lellä 

kommunikoi asiakkaiden 
kanssa ja työyhteisössä 
omalla kielellään sekä 
vähintään yhdellä itselle 
vieraalla kielellä 

kommunikoi sujuvasti 
asiakkaiden kanssa ja 
työyhteisössä omalla kie-
lellään sekä vähintään 
yhdellä itselle vieraalla 
kielellä 

toimii työryhmän aktiivi-
sena jäsenenä ja sopeu-
tuu työyhteisöön 

toimii työryhmän aktiivi-
sena jäsenenä ja sopeu-
tuu hyvin työyhteisöön  

toimii työryhmän aktiivi-
sena jäsenenä ja työyh-
teisön huippuammattilai-
sena osaamistaan muille 
välittäen 

Ammattietiikka käyttäytyy työpaikan 
sääntöjen mukaisesti ja 
noudattaa työaikoja  

käyttäytyy asiallisesti ja 
noudattaa työaikoja  

käyttäytyy hyvin ja nou-
dattaa työaikoja  

toimii vastuullisesti ja 
noudattaa alan ammat-
tieettisiä periaatteita 

toimii vastuullisesti ja 
oma-aloitteisesti alan 
ammattieettisten periaat-
teiden mukaan 

on ylpeä ammatistaan ja 
osaamisestaan, toimii 
vastuullisesti ja kehittää 
työtään alan ammattieet-
tisten periaatteiden mu-
kaan 
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Terveys, turvalli-
suus ja toiminta-
kyky 

ottaa vastuun oman toi-
mintansa työturvallisuu-
desta ja noudattaa työ-
turvallisuusmääräyksiä ja 
-ohjeita 

ottaa vastuun oman toi-
mintansa työturvallisuu-
desta ja havaitsee työ-
hönsä liittyvät vaarat 
sekä noudattaa työturval-
lisuusmääräyksiä ja -oh-
jeita 

ottaa vastuun oman ja 
työtiimin toiminnan työ-
turvallisuudesta, noudat-
taa työturvallisuusmää-
räyksiä ja -ohjeita sekä 
havaitsee ilmoittaa ha-
vaitsemistaan työhönsä 
liittyvistä vaaroista 

työskentelee ergonomi-
sesti ja pitää työympäris-
tönsä siistinä koko työ-
prosessin ajan 

työskentelee ergonomi-
sesti ja pitää työympäris-
tönsä siistinä koko työ-
prosessin ajan myös 
haasteellisissa työtilan-
teissa 

työskentelee ergonomi-
sesti ja pitää työympäris-
tönsä siistinä koko työ-
prosessin ajan myös 
haasteellisissa työtilan-
teissa ja osallistuu työ-
olosuhteiden kehittämi-
seen 

ylläpitää omaa työhyvin-
vointiaan ja noudattaa 
terveellisiä elämänta-
poja. 

ylläpitää aktiivisesti 
omaa työhyvinvointiaan 
ja edistää terveellisiä elä-
mäntapoja. 

ylläpitää aktiivisesti 
omaa työhyvinvointiaan, 
edistää terveellisiä elä-
mäntapoja sekä kannus-
taa tähän myös muita 
työyhteisön jäseniä. 

 

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OSP 

 

SOKERITYÖT JA KONDITORIAKORISTEET, 2-3 OSP 

 

Valmistamme sokerikoristeita ja – näyteikkunatyön sekä muita konditoriakoristeita mm. marsipaa-
nista ja sokerimassasta. 
 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija osaa 

 keittää ja värjätä eri tekniikoita varten isomaltoosia sokeria 

 valmistaa sokerikoristeita mm valamalla, puhaltamalla, keh-
räämällä ja vetämällä  

 valmistaa sokerikoristemassan (pastillage) ja valmistaa tästä 
erilaisia koristeita ja viimeistellä koristeet  

 värjätä ja käyttää väriä hyväksyttävästi ja miellyttävästi verra-
ten työnteemaa   

 näyttää taiteellista osaamista valmistettaessa teeman mukai-
sia koristeita 

 osaa viimeistellä koristeet luovasti ottaen huomioon teeman 
visuaalisen vaikutelman 

 huolehtia omasta ja työympäristönsä hygieniasta 

 toimii taloudellisesti, ergonomisesti ja työturvallisuusmääräyk-
set huomioon ottaen  

 säilyttää sokeritöissä käytettävät raaka-aineet oikein 
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Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaa-
minen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Ar-
vioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.  

 

 

Osaamisen arviointi 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin koh-
teet 

Työprosessin hallinta 

 Omavalvonta- ja hygieniavaatimusten mukaisesti toimiminen 

 Työn kokonaisuuden hallinta ja vastuullinen tekeminen 

 Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta 

 Oman työsuorituksen arvioiminen 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 
Raaka-aineen ja tuotteen laadun arviointi 
Erikoistuotteiden valmistusmenetelmien hallinta 
Erikoistuotteiden prosessilaitteiden käyttäminen 
Tuotteen pakkaaminen 
Tuotteen valmistukseen kuuluvien puhdistustoimenpiteiden toteutta-
minen 
Ympäristöä säästävien menetelmien käyttäminen 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 
Erikoistuotteiden valmistusta koskevan lainsäädännön soveltaminen 
Erikoistuotteiden ja niiden raaka-aineiden käsittely ja säilytys 
Valmistusprosessien hallinta 
Virheiden erottaminen laatuominaisuuksien perusteella 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka  

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon osoittamista-
vat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen eri harjoitusteh-
tävillä.  

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 
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 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa tai ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-
tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tu-
kevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tässä kokonaisuudessa tarvittavat muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot ovat: 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työnte-
kijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tulokselli-
sesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mu-
kaan. 

 kestävä kehitys 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä 
teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan 
hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuoli-
sesti ammatissaan ja kansalaisena. 

Arviointikriteerit K3 

Suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia töitä ja niiden valmistus-
prosessia sekä etsii tietoa. Toimii omatoimisesti ja suoriutuu töistä 
joustavasti ja huolellisesti sekä tekee muitakin kuin annettuja työteh-
täviä omalla vastuualueellaan. Työskentelee ripeästi ja huolellisesti 
niin, että syntyvät tuotteet ovat tasalaatuisia ja välttää hävikkiä 
(raaka-aineiden, apuaineiden, pakkausmateriaalien ja puhdistusai-
neiden käyttö) 

Arvioi itsenäisesti omaa työskentelyään sekä valmistamiaan tuot-
teita. 

Opiskelijalle on muodostunut hyvä käsitys siitä millaisia sokeritöitä ja 
erilaisia konditoriakoristeita on olemassa ja hän tuntee niiden keskei-
set ominaisuudet markkinoinnin, valmistamisen ja ravitsemuksen 
kannalta. 

H2 

Toimii omatoimisesti työtehtävässä ja vastaa omasta työosuudes-
taan sekä ottaa huomioon työskentelyssään työnsä kokonaisuuden 
sekä etsii ohjattuna tietoa. 
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Työskentelee huolellisesti niin, että syntyvät tuotteet ovat tasalaatui-
sia ja välttää hävikkiä (raaka-aineiden, apuaineiden, pakkausmateri-
aalien ja puhdistusaineiden käyttö) 

Arvioi ohjatusti omaa työskentelyään sekä valmistamiaan tuotteita. 

Opiskelijalle on muodostunut käsitys siitä hyvä käsitys siitä millaisia 
sokeritöitä ja erilaisia konditoriakoristeita on olemassa ja hän tuntee 
niiden keskeiset ominaisuudet markkinoinnin, valmistamisen ja ravit-
semuksen kannalta. 

T1 

Toimii työtehtävässään ohjattuna ja noudattaa työaikoja sekä sopii 
poikkeamista. 

Opiskelijalle on muodostunut käsitys siitä millaisia sokeritöitä ja eri-
laisia konditoriakoristeita on olemassa ja miten niitä valmistetaan. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Seuraavia yhteisten tutkinnon osia integroidaan tähän ammatilliseen 
tutkinnon osaan. 

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen mm. eri sovellusten 
käyttäminen 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan opintojen loppuvaiheessa 

 

SUKLAAN KÄSITTELY JA KONVEHTIEN VALMISTUS, 2-3 OSP 

 

Valmistamme suklaakoristeita ja –näyteikkunatyön sekä muita konditoriakoristeita erilaisista suk-
laamassoista. 
 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija osaa 

 temperoida eri suklaalaadut ja käyttäen näitä mm pinnoit-
teissa ja kuorrutteissa 

 valmistaa muotteihin valettuja -, pursotettuja - ja kerrostettuja 
praliineja, käyttäen erilaisia täytteitä, pähkinöitä ja hedelmiä  

 valmistaa erilaisia täytteitä ja ganacheja praliineihin,  

 valmistaa suklaasta vähintään 30 cm korkea showpiece (esit-
telytyö)  

 valmistaa suklaa taidokkaasti ja hienostuneesti, herkästi sekä 
yhdenmukaisesti  

 käyttää väriä hyväksyttävästi ja miellyttävästi verraten tuot-
teen makuun.  

 näyttää taiteellista osaamista valmistettaessa teeman mukai-
sia tuotteita 

 viimeistellä tuotteet luovasti ottaen huomioon teeman visuaa-
lisen vaikutelman 

 valmistaa erilaisia suklaakoristeita täytekakuille, leivoksille, 
jälkiruokiin ja praliineihin 

 huolehtia omasta ja työympäristönsä hygieniasta 

 toimii taloudellisesti, ergonomisesti ja työturvallisuusmääräyk-
set huomioon ottaen  
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Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaa-
minen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Ar-
vioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.  

Osaamisen arviointi 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin koh-
teet 

Työprosessin hallinta 

 Omavalvonta- ja hygieniavaatimusten mukaisesti toimiminen 

 Työn kokonaisuuden hallinta ja vastuullinen tekeminen 

 Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta 

 Oman työsuorituksen arvioiminen 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Raaka-aineen ja tuotteen laadun arviointi 

 Erikoistuotteiden valmistusmenetelmien hallinta 

 Erikoistuotteiden prosessilaitteiden käyttäminen 

 Tuotteen pakkaaminen 

 Tuotteen valmistukseen kuuluvien puhdistustoimenpiteiden 
toteuttaminen 

 Ympäristöä säästävien menetelmien käyttäminen 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Erikoistuotteiden valmistusta koskevan lainsäädännön sovel-
taminen 

 Erikoistuotteiden ja niiden raaka-aineiden käsittely ja säilytys 

 Valmistusprosessien hallinta 

 Virheiden erottaminen laatuominaisuuksien perusteella 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka  

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon                 
osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen eri harjoitusteh-
tävillä.  

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 



   OPETUSSUUNNITELMA   75 (98) 

   

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa tai ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-
tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tu-
kevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tässä kokonaisuudessa tarvittavat muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot ovat: 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työnte-
kijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tulokselli-
sesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mu-
kaan. 

 kestävä kehitys 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä 
teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan 
hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuoli-
sesti ammatissaan ja kansalaisena. 

Arviointikriteerit K3 

Suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia töitä ja niiden valmistus-
prosessia sekä etsii tietoa. Toimii omatoimisesti ja suoriutuu töistä 
joustavasti ja huolellisesti sekä tekee muitakin kuin annettuja työteh-
täviä omalla vastuualueellaan. Työskentelee ripeästi ja huolellisesti 
niin, että syntyvät tuotteet ovat tasalaatuisia ja välttää hävikkiä 
(raaka-aineiden, apuaineiden, pakkausmateriaalien ja puhdistusai-
neiden käyttö) 

Arvioi itsenäisesti omaa työskentelyään sekä valmistamiaan tuot-
teita. 

Opiskelijalle on muodostunut hyvä käsitys siitä millaisia suklaatöitä ja 
suklaasta valmistettavia konditoriakoristeita on olemassa ja hän tun-
tee niiden keskeiset ominaisuudet markkinoinnin, valmistamisen ja 
ravitsemuksen kannalta. 

H2 

Toimii omatoimisesti työtehtävässä ja vastaa omasta työosuudes-
taan sekä ottaa huomioon työskentelyssään työnsä kokonaisuuden 
sekä etsii ohjattuna tietoa. 
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Työskentelee huolellisesti niin, että syntyvät tuotteet ovat tasalaatui-
sia ja välttää hävikkiä (raaka-aineiden, apuaineiden, pakkausmateri-
aalien ja puhdistusaineiden käyttö) 

Arvioi ohjatusti omaa työskentelyään sekä valmistamiaan tuotteita. 

Opiskelijalle on muodostunut käsitys siitä hyvä käsitys siitä millaisia 
suklaatöitä ja suklaasta valmistettavia konditoriakoristeita on ole-
massa ja hän tuntee niiden keskeiset ominaisuudet markkinoinnin, 
valmistamisen ja ravitsemuksen kannalta. 

T1 

Toimii työtehtävässään ohjattuna ja noudattaa työaikoja sekä sopii 
poikkeamista. 

Opiskelijalle on muodostunut käsitys siitä millaisia suklaatöitä ja suk-
laasta valmistettavia konditoriakoristeita on olemassa ja miten niitä 
valmistetaan 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Seuraavia yhteisten tutkinnon osia integroidaan tähän ammatilliseen 
tutkinnon osaan. 

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen mm. eri sovellusten 
käyttäminen 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan opintojen loppuvaiheessa 

 

KAKUT JA LEIVOKSET, 2-3 OSP 

 

Valmistamme erilaisia kakkuja ja leivoksia eri teemojen mukaan. 
 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija osaa 

 valmistaa kakuissa ja leivoksissa käytettäviä erilaisia pohjia, 
täytteitä ja mousseja  mm- suklaasta, marjoista ja hedelmistä 

 koota eri elementeistä kakkuja ja leivoksia, käyttäen monipuoli-
sesti erilaisia rakenteita 

 valmistaa kakut ja leivokset taidokkaasti ja hienostuneesti, her-
kästi sekä yhdenmukaisesti  

 käyttää väriä hyväksyttävästi ja miellyttävästi verraten tuotteen 
makuun.  

 näyttää taiteellista osaamista ja osaa valmistaa eri teeman mu-
kaisia tuotteita 

 osaa viimeistellä ja kuorruttaa kakut ja leivokset luovasti ottaen 
huomioon teeman visuaalisen vaikutelman 

 huolehtia omasta ja työympäristönsä hygieniasta 

 toimii taloudellisesti, ergonomisesti ja työturvallisuusmääräyk-
set huomioon ottaen  

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tun-
nustettua. 
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Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvi-
oinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa 
ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella 
tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan 
henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.  

Osaamisen arviointi 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin   
kohteet 

Työprosessin hallinta 

 Omavalvonta- ja hygieniavaatimusten mukaisesti toimiminen 

 Työn kokonaisuuden hallinta ja vastuullinen tekeminen 

 Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta 

 Oman työsuorituksen arvioiminen 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Raaka-aineen ja tuotteen laadun arviointi 

 Erikoistuotteiden valmistusmenetelmien hallinta 

 Erikoistuotteiden prosessilaitteiden käyttäminen 

 Tuotteen pakkaaminen 

 Tuotteen valmistukseen kuuluvien puhdistustoimenpiteiden to-
teuttaminen 

 Ympäristöä säästävien menetelmien käyttäminen 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Erikoistuotteiden valmistusta koskevan lainsäädännön sovelta-
minen 

 Erikoistuotteiden ja niiden raaka-aineiden käsittely ja säilytys 

 Valmistusprosessien hallinta 

 Virheiden erottaminen laatuominaisuuksien perusteella 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka  

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon              
osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen eri harjoitustehtä-
villä.  

 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 
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Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa tai ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tässä kokonaisuudessa tarvittavat muut elinikäisen oppimisen avain-
taidot ovat: 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työnteki-
jänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee ta-
voitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja 
johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

 kestävä kehitys 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä 
teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan 
hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti 
ammatissaan ja kansalaisena. 

Arviointikriteerit K3 

Suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia töitä ja niiden valmistus-
prosessia sekä etsii tietoa. Toimii omatoimisesti ja suoriutuu töistä 
joustavasti ja huolellisesti sekä tekee muitakin kuin annettuja työtehtä-
viä omalla vastuualueellaan. Työskentelee ripeästi ja huolellisesti niin, 
että syntyvät tuotteet ovat tasalaatuisia ja välttää hävikkiä (raaka-ai-
neiden, apuaineiden, pakkausmateriaalien ja puhdistusaineiden 
käyttö) 

Arvioi itsenäisesti omaa työskentelyään sekä valmistamiaan tuotteita. 

Opiskelijalle on muodostunut hyvä käsitys siitä millaisia erilaisia kak-
kuja ja leivoksia on olemassa ja hän tuntee niiden keskeiset ominai-
suudet markkinoinnin, valmistamisen ja ravitsemuksen kannalta. 

H2 

Toimii omatoimisesti työtehtävässä ja vastaa omasta työosuudestaan 
sekä ottaa huomioon työskentelyssään työnsä kokonaisuuden sekä 
etsii ohjattuna tietoa. 

Työskentelee huolellisesti niin, että syntyvät tuotteet ovat tasalaatuisia 
ja välttää hävikkiä (raaka-aineiden, apuaineiden, pakkausmateriaalien 
ja puhdistusaineiden käyttö) 

Arvioi ohjatusti omaa työskentelyään sekä valmistamiaan tuotteita. 
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Opiskelijalle on muodostunut käsitys siitä hyvä käsitys siitä millaisia 
erilaisia kakkuja ja leivoksia on olemassa ja hän tuntee niiden keskei-
set ominaisuudet markkinoinnin, valmistamisen ja ravitsemuksen kan-
nalta. 

T1 

Toimii työtehtävässään ohjattuna ja noudattaa työaikoja sekä sopii 
poikkeamista. 

Opiskelijalle on muodostunut käsitys siitä millaisia erilaisia kakkuja ja 
leivoksia on olemassa ja miten niitä valmistetaan 

Integrointi yhteisiin          
tutkinnon osiin 

Seuraavia yhteisten tutkinnon osia integroidaan tähän ammatilliseen 
tutkinnon osaan. 

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen mm. eri sovellusten 
käyttäminen 

Tutkinnon osan sijoittumi-
nen tutkinnon toteutuk-
sessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan opintojen loppuvaiheessa 

 

KORISTELEIVÄT JA LEIPÄKORISTEET, 2-3 OSP 

 

Valmistamme erilaisia koristeleipiä ja leipäkoristeita eri teemojen mukaan. 
 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija: 

 osaa tehdä erilaisia koristeleipiä ja leipäkoristeita syötävästä tai-
kinasta sekä säilyvästä taikinasta  

 oppii valmistamaan mm. koristeellisia leipiä, tupaantuliaisleipiä, 
leipäkoreja ja koristeita 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tun-
nustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvi-
oinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa 
ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella 
tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan 
henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.  

Osaamisen arviointi 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyttävä 
1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon perus-
teessa. 
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Osaamisen arvioinnin    
kohteet 

Työprosessin hallinta 

 Omavalvonta- ja hygieniavaatimusten mukaisesti toimiminen 

 Työn kokonaisuuden hallinta ja vastuullinen tekeminen 

 Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta 

 Oman työsuorituksen arvioiminen 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Raaka-aineen ja tuotteen laadun arviointi 

 Erikoistuotteiden valmistusmenetelmien hallinta 

 Erikoistuotteiden prosessilaitteiden käyttäminen 

 Tuotteen pakkaaminen 

 Tuotteen valmistukseen kuuluvien puhdistustoimenpiteiden to-
teuttaminen 

 Ympäristöä säästävien menetelmien käyttäminen 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Erikoistuotteiden valmistusta koskevan lainsäädännön sovelta-
minen 

 Erikoistuotteiden ja niiden raaka-aineiden käsittely ja säilytys 

 Valmistusprosessien hallinta 

 Virheiden erottaminen laatuominaisuuksien perusteella 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka  

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon              
osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen eri harjoitustehtä-
villä.  

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa tai ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tässä kokonaisuudessa tarvittavat muut elinikäisen oppimisen avain-
taidot ovat: 

 aloitekyky ja yrittäjyys 
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Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden saa-
vuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työntekijänä 
ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoittei-
den saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa 
itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

 kestävä kehitys 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä tek-
nologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan hyö-
dyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti am-
matissaan ja kansalaisena. 

Arviointikriteerit K3 

Suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia töitä ja niiden valmistuspro-
sessia sekä etsii tietoa. Toimii omatoimisesti ja suoriutuu töistä jousta-
vasti ja huolellisesti sekä tekee muitakin kuin annettuja työtehtäviä 
omalla vastuualueellaan. Työskentelee ripeästi ja huolellisesti niin, että 
syntyvät tuotteet ovat tasalaatuisia ja välttää hävikkiä (raaka-aineiden, 
apuaineiden, pakkausmateriaalien ja puhdistusaineiden käyttö) 

Arvioi itsenäisesti omaa työskentelyään sekä valmistamiaan tuotteita. 

Opiskelijalle on muodostunut hyvä käsitys siitä millaisia erilaisia koriste-
leipiä ja leipäkoristeita on olemassa ja hän tuntee niiden keskeiset omi-
naisuudet markkinoinnin, valmistamisen ja ravitsemuksen kannalta. 

H2 

Toimii omatoimisesti työtehtävässä ja vastaa omasta työosuudestaan 
sekä ottaa huomioon työskentelyssään työnsä kokonaisuuden sekä et-
sii ohjattuna tietoa. 

Työskentelee huolellisesti niin, että syntyvät tuotteet ovat tasalaatuisia 
ja välttää hävikkiä (raaka-aineiden, apuaineiden, pakkausmateriaalien 
ja puhdistusaineiden käyttö) 

Arvioi ohjatusti omaa työskentelyään sekä valmistamiaan tuotteita. 

Opiskelijalle on muodostunut käsitys siitä hyvä käsitys siitä millaisia eri-
laisia koristeleipiä ja leipäkoristeita on olemassa ja hän tuntee niiden 
keskeiset ominaisuudet markkinoinnin, valmistamisen ja ravitsemuksen 
kannalta. 

T1 

Toimii työtehtävässään ohjattuna ja noudattaa työaikoja sekä sopii 
poikkeamista. 

Opiskelijalle on muodostunut käsitys siitä millaisia erilaisia koristeleipiä 
ja leipäkoristeita on olemassa ja miten niitä valmistetaan. 

Integrointi yhteisiin         
tutkinnon osiin 

Seuraavia yhteisten tutkinnon osia integroidaan tähän ammatilliseen 
tutkinnon osaan. 

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen mm. eri sovellusten 
käyttäminen 
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Tutkinnon osan sijoittumi-
nen tutkinnon toteutuk-
sessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan opintojen loppuvaiheessa 

 

GLUTEENITON LEIVONTA, 2-3 OSP 

 

Valmistamme erilaisia gluteenittomia ruokaleipiä, kahvileipiä ja konditoriatuotteita. 
 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija: 

 oppii valmistamaan erilaisia gluteenittomia ruokaleipiä, kahvi-
leipiä ja konditoriatuotteita 

 oppii tuntemaan gluteenittoman jauhot ja jauhoseokset ja tie-
tää miten ne käyttäytyvät taikinassa. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaa-
minen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Ar-
vioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.  

Osaamisen arviointi 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin      
kohteet 

Työprosessin hallinta 

 Omavalvonta- ja hygieniavaatimusten mukaisesti toimiminen 

 Työn kokonaisuuden hallinta ja vastuullinen tekeminen 

 Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta 

 Oman työsuorituksen arvioiminen 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Raaka-aineen ja tuotteen laadun arviointi 

 Erikoistuotteiden valmistusmenetelmien hallinta 

 Erikoistuotteiden prosessilaitteiden käyttäminen 

 Tuotteen pakkaaminen 

 Tuotteen valmistukseen kuuluvien puhdistustoimenpiteiden 
toteuttaminen 

 Ympäristöä säästävien menetelmien käyttäminen 
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Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Erikoistuotteiden valmistusta koskevan lainsäädännön sovel-
taminen 

 Erikoistuotteiden ja niiden raaka-aineiden käsittely ja säilytys 

 Valmistusprosessien hallinta 

 Virheiden erottaminen laatuominaisuuksien perusteella 

 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka  

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon                 
osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen eri harjoitusteh-
tävillä.  

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa tai ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-
tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tu-
kevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tässä kokonaisuudessa tarvittavat muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot ovat: 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työnte-
kijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tulokselli-
sesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mu-
kaan. 

 kestävä kehitys 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä 
teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan 
hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuoli-
sesti ammatissaan ja kansalaisena. 
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Arviointikriteerit K3 

Suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia töitä ja niiden valmistus-
prosessia sekä etsii tietoa. Toimii omatoimisesti ja suoriutuu töistä 
joustavasti ja huolellisesti sekä tekee muitakin kuin annettuja työteh-
täviä omalla vastuualueellaan. Työskentelee ripeästi ja huolellisesti 
niin, että syntyvät tuotteet ovat tasalaatuisia ja välttää hävikkiä 
(raaka-aineiden, apuaineiden, pakkausmateriaalien ja puhdistusai-
neiden käyttö) 

Arvioi itsenäisesti omaa työskentelyään sekä valmistamiaan tuot-
teita. 

Opiskelijalle on muodostunut hyvä käsitys siitä millaisia erilaisia glu-
teenittomia ruokaleipiä, kahvileipiä ja konditoriatuotteita on olemassa 
ja hän tuntee niiden keskeiset ominaisuudet markkinoinnin, valmista-
misen ja ravitsemuksen kannalta. 

H2 

Toimii omatoimisesti työtehtävässä ja vastaa omasta työosuudes-
taan sekä ottaa huomioon työskentelyssään työnsä kokonaisuuden 
sekä etsii ohjattuna tietoa. 

Työskentelee huolellisesti niin, että syntyvät tuotteet ovat tasalaatui-
sia ja välttää hävikkiä (raaka-aineiden, apuaineiden, pakkausmateri-
aalien ja puhdistusaineiden käyttö) 

Arvioi ohjatusti omaa työskentelyään sekä valmistamiaan tuotteita. 

Opiskelijalle on muodostunut käsitys siitä hyvä käsitys siitä millaisia 
erilaisia gluteenittomia ruokaleipiä, kahvileipiä ja konditoriatuotteita 
on olemassa ja hän tuntee niiden keskeiset ominaisuudet markki-
noinnin, valmistamisen ja ravitsemuksen kannalta. 

T1 

Toimii työtehtävässään ohjattuna ja noudattaa työaikoja sekä sopii 
poikkeamista. 

Opiskelijalle on muodostunut käsitys siitä millaisia erilaisia gluteenit-
tomia ruokaleipiä, kahvileipiä ja konditoriatuotteita on olemassa ja 
miten niitä valmistetaan 

 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Seuraavia yhteisten tutkinnon osia integroidaan tähän ammatilliseen 
tutkinnon osaan. 

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen mm. eri sovellusten 
käyttäminen 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan opintojen loppuvaiheessa 
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LIHAKURSSI, 4 OSP 

 

Opettelemme erilaisten lihojen käsittelytapoja ja valmistamme erilaisia lihatuotteita 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija: 

 osaa säilyttää ja käsitellä lihaa oikein sekä valmistaa siitä erilai-
sia tuotteita 

 tunnistaa yleisempien eläinten lihan ja ymmärtää niiden sopi-
vuuden erilaisiin tuotteisiin 

 ymmärtää lihassa olevan side- ja rasvakudoksen määrän sekä 
lihassolujen prosessoinnin merkityksen tuotteelle ja osaa käyt-
tää tätä tietoa. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tun-
nustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvi-
oinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa 
ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella 
tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan 
henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.  

Osaamisen arviointi 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin   
kohteet 

Työprosessin hallinta 

 Omavalvonta- ja hygieniavaatimusten mukaisesti toimiminen 

 Työn kokonaisuuden hallinta ja vastuullinen tekeminen 

 Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta 

 Oman työsuorituksen arvioiminen 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Raaka-aineen ja tuotteen laadun arviointi 

 Erikoistuotteiden valmistusmenetelmien hallinta 

 Erikoistuotteiden prosessilaitteiden käyttäminen 

 Tuotteen pakkaaminen 

 Tuotteen valmistukseen kuuluvien puhdistustoimenpiteiden to-
teuttaminen 

 Ympäristöä säästävien menetelmien käyttäminen 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Erikoistuotteiden valmistusta koskevan lainsäädännön sovelta-
minen 

 Erikoistuotteiden ja niiden raaka-aineiden käsittely ja säilytys 

 Valmistusprosessien hallinta 
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 Virheiden erottaminen laatuominaisuuksien perusteella 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka  

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon              
osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen eri harjoitustehtä-
villä.  

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa tai ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tässä kokonaisuudessa tarvittavat muut elinikäisen oppimisen avain-
taidot ovat: 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työnteki-
jänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee ta-
voitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja 
johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

 kestävä kehitys 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä 
teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan 
hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti 
ammatissaan ja kansalaisena. 

Arviointikriteerit K3 

Suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia töitä ja niiden valmistus-
prosessia sekä etsii tietoa. Toimii omatoimisesti ja suoriutuu töistä 
joustavasti ja huolellisesti sekä tekee muitakin kuin annettuja työtehtä-
viä omalla vastuualueellaan. Työskentelee ripeästi ja huolellisesti niin, 
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että syntyvät tuotteet ovat tasalaatuisia ja välttää hävikkiä (raaka-ai-
neiden, apuaineiden, pakkausmateriaalien ja puhdistusaineiden 
käyttö) 

Arvioi itsenäisesti omaa työskentelyään sekä valmistamiaan tuotteita. 

Opiskelijalle on muodostunut hyvä käsitys siitä millainen raaka-aine 
liha on ja hän tuntee lihan keskeiset ominaisuudet valmistamisen ja ra-
vitsemuksen kannalta. 

H2 

Toimii omatoimisesti työtehtävässä ja vastaa omasta työosuudestaan 
sekä ottaa huomioon työskentelyssään työnsä kokonaisuuden sekä 
etsii ohjattuna tietoa. 

Työskentelee huolellisesti niin, että syntyvät tuotteet ovat tasalaatuisia 
ja välttää hävikkiä (raaka-aineiden, apuaineiden, pakkausmateriaalien 
ja puhdistusaineiden käyttö) 

Arvioi ohjatusti omaa työskentelyään sekä valmistamiaan tuotteita. 

Opiskelijalle on muodostunut käsitys siitä millainen raaka-aine liha on 
ja hän tuntee lihan keskeiset ominaisuudet valmistamisen ja ravitse-
muksen kannalta. 

T1 

Toimii työtehtävässään ohjattuna ja noudattaa työaikoja sekä sopii 
poikkeamista. 

Opiskelijalle on muodostunut käsitys siitä millainen raaka-aine liha on 
ja miten sitä käsitellään. 

Integrointi yhteisiin          
tutkinnon osiin 

Seuraavia yhteisten tutkinnon osia integroidaan tähän ammatilliseen 
tutkinnon osaan. 

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen mm. eri sovellusten 
käyttäminen 

Tutkinnon osan                 
sijoittuminen tutkinnon     
toteutuksessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan opintojen loppuvaiheessa 

 

KALAKURSSI, 4 OSP 

 

Opettelemme käsittelemään erilaisia kaloja sekä valmistamme erilaisia kypsiä ja graavattuja kala-
tuotteita. 
 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija: 

 ymmärtää kalan riskielintarvikeluonteen osaa säilyttää ja käsi-
tellä kalaa oikein 

 valmistaa siitä erilaisia kypsiä ja graavattuja tuotteita  

 tunnistaa yleisemmät ruoanvalmistuksessa käytettävät kalat ja 
ymmärtää niiden sopivuuden erilaisiin tuotteisiin 

 ymmärtää kalan ominaisuudet kypsentämisen ja pakkaamisen 
kannalta 
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Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tun-
nustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvi-
oinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa 
ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella 
tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan 
henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.  

Osaamisen arviointi 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin    
kohteet 

Työprosessin hallinta 

 Omavalvonta- ja hygieniavaatimusten mukaisesti toimiminen 

 Työn kokonaisuuden hallinta ja vastuullinen tekeminen 

 Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta 

 Oman työsuorituksen arvioiminen 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Raaka-aineen ja tuotteen laadun arviointi 

 Erikoistuotteiden valmistusmenetelmien hallinta 

 Erikoistuotteiden prosessilaitteiden käyttäminen 

 Tuotteen pakkaaminen 

 Tuotteen valmistukseen kuuluvien puhdistustoimenpiteiden to-
teuttaminen 

 Ympäristöä säästävien menetelmien käyttäminen 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Erikoistuotteiden valmistusta koskevan lainsäädännön sovelta-
minen 

 Erikoistuotteiden ja niiden raaka-aineiden käsittely ja säilytys 

 Valmistusprosessien hallinta 

 Virheiden erottaminen laatuominaisuuksien perusteella 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka  

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon              
osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen eri harjoitustehtä-
villä.  

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 
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 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa tai ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tässä kokonaisuudessa tarvittavat muut elinikäisen oppimisen avain-
taidot ovat: 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työnteki-
jänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee ta-
voitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja 
johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

 kestävä kehitys 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä 
teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan 
hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti 
ammatissaan ja kansalaisena. 

Arviointikriteerit K3 

Suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia töitä ja niiden valmistus-
prosessia sekä etsii tietoa. Toimii omatoimisesti ja suoriutuu töistä 
joustavasti ja huolellisesti sekä tekee muitakin kuin annettuja työtehtä-
viä omalla vastuualueellaan. Työskentelee ripeästi ja huolellisesti niin, 
että syntyvät tuotteet ovat tasalaatuisia ja välttää hävikkiä (raaka-ai-
neiden, apuaineiden, pakkausmateriaalien ja puhdistusaineiden 
käyttö) 

Arvioi itsenäisesti omaa työskentelyään sekä valmistamiaan tuotteita. 

Opiskelijalle on muodostunut hyvä käsitys siitä millainen raaka-aine 
kala on ja hän tuntee kalan keskeiset ominaisuudet valmistamisen ja 
ravitsemuksen kannalta. 

H2 

Toimii omatoimisesti työtehtävässä ja vastaa omasta työosuudestaan 
sekä ottaa huomioon työskentelyssään työnsä kokonaisuuden sekä 
etsii ohjattuna tietoa. 
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Työskentelee huolellisesti niin, että syntyvät tuotteet ovat tasalaatuisia 
ja välttää hävikkiä (raaka-aineiden, apuaineiden, pakkausmateriaalien 
ja puhdistusaineiden käyttö) 

Arvioi ohjatusti omaa työskentelyään sekä valmistamiaan tuotteita. 

Opiskelijalle on muodostunut käsitys siitä millainen raaka-aine kala on 
ja hän tuntee kalan keskeiset ominaisuudet valmistamisen ja ravitse-
muksen kannalta. 

T1 

Toimii työtehtävässään ohjattuna ja noudattaa työaikoja sekä sopii 
poikkeamista. 

Opiskelijalle on muodostunut käsitys siitä millainen raaka-aine kala on 
ja miten sitä käsitellään. 

Integrointi yhteisiin           
tutkinnon osiin 

Seuraavia yhteisten tutkinnon osia integroidaan tähän ammatilliseen 
tutkinnon osaan. 

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen mm. eri sovellusten 
käyttäminen 

Tutkinnon osan                 
sijoittuminen tutkinnon     
toteutuksessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan opintojen loppuvaiheessa 

 

PIKARUOKAKURSSI, 3 OSP 

 

Valmistamme erilaisia pikaruokia kuten hampurilaiset, lihapiirakat, tacot, tortillat, subit, kebabit ja 
erilaiset piiraat. 
 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija: 

 osaa valmistaa yleisimpiä pikaruokia kuten hampurilaiset, liha-
piirakat, tacot, tortillat, subit, kebabit ja erilaiset piiraat 

 valmistaa tuotteet pääosin kokonaan raaka-aineista jolloin 
opiskelijalle muodostuu syvempi näkemys niiden koostumuk-
sesta ja koko valmistusprosessista 

 muodostaa käsityksen ns. pikaruokien ravitsemuksellisista omi-
naisuuksista ja niiden myynnistä kuluttajille 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opiskeli-
jalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo olemassa. 
Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tun-
nustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Arvi-
oinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän osaa 
ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella 
tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan 
henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.  
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Osaamisen arviointi 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin    
kohteet 

Työprosessin hallinta 

 Omavalvonta- ja hygieniavaatimusten mukaisesti toimiminen 

 Työn kokonaisuuden hallinta ja vastuullinen tekeminen 

 Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta 

 Oman työsuorituksen arvioiminen 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Raaka-aineen ja tuotteen laadun arviointi 

 Erikoistuotteiden valmistusmenetelmien hallinta 

 Erikoistuotteiden prosessilaitteiden käyttäminen 

 Tuotteen pakkaaminen 

 Tuotteen valmistukseen kuuluvien puhdistustoimenpiteiden to-
teuttaminen 

 Ympäristöä säästävien menetelmien käyttäminen 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Erikoistuotteiden valmistusta koskevan lainsäädännön sovelta-
minen 

 Erikoistuotteiden ja niiden raaka-aineiden käsittely ja säilytys 

 Valmistusprosessien hallinta 

 Virheiden erottaminen laatuominaisuuksien perusteella 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka  

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon              
osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen eri harjoitustehtä-
villä.  

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa tai ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  
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Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteutuk-
sen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tukevat 
opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tässä kokonaisuudessa tarvittavat muut elinikäisen oppimisen avain-
taidot ovat: 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työnteki-
jänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee ta-
voitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja 
johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

 kestävä kehitys 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä 
teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan 
hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuolisesti 
ammatissaan ja kansalaisena. 

Arviointikriteerit K3 

Suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia töitä ja niiden valmistus-
prosessia sekä etsii tietoa. Toimii omatoimisesti ja suoriutuu töistä 
joustavasti ja huolellisesti sekä tekee muitakin kuin annettuja työtehtä-
viä omalla vastuualueellaan. Työskentelee ripeästi ja huolellisesti niin, 
että syntyvät tuotteet ovat tasalaatuisia ja välttää hävikkiä (raaka-ai-
neiden, apuaineiden, pakkausmateriaalien ja puhdistusaineiden 
käyttö) 

Arvioi itsenäisesti omaa työskentelyään sekä valmistamiaan tuotteita. 

Opiskelijalle on muodostunut hyvä käsitys siitä millaisia pikaruokia on 
olemassa ja hän tuntee niiden keskeiset ominaisuudet markkinoinnin, 
valmistamisen ja ravitsemuksen kannalta. 

H2 

Toimii omatoimisesti työtehtävässä ja vastaa omasta työosuudestaan 
sekä ottaa huomioon työskentelyssään työnsä kokonaisuuden sekä 
etsii ohjattuna tietoa. 

Työskentelee huolellisesti niin, että syntyvät tuotteet ovat tasalaatuisia 
ja välttää hävikkiä (raaka-aineiden, apuaineiden, pakkausmateriaalien 
ja puhdistusaineiden käyttö) 

Arvioi ohjatusti omaa työskentelyään sekä valmistamiaan tuotteita. 

Opiskelijalle on muodostunut käsitys siitä hyvä käsitys siitä millaisia pi-
karuokia on olemassa ja hän tuntee niiden keskeiset ominaisuudet 
markkinoinnin, valmistamisen ja ravitsemuksen kannalta. 

T1 

Toimii työtehtävässään ohjattuna ja noudattaa työaikoja sekä sopii 
poikkeamista. 

Opiskelijalle on muodostunut käsitys siitä millaisia pikaruokia on ole-
massa ja miten niitä valmistetaan. 
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Integrointi yhteisiin tutkin-
non osiin 

Seuraavia yhteisten tutkinnon osia integroidaan tähän ammatilliseen 
tutkinnon osaan. 

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen mm. eri sovellusten 
käyttäminen 

Tutkinnon osan sijoittumi-
nen tutkinnon toteutuk-
sessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan opintojen loppuvaiheessa 

 

PERINNERUOAT JA LEIVONNAISET, 3 OSP 

 

Kurssi toteutetaan ammattityösalissa, missä opiskelija suunnittelee maakunta-aterian, tekee raaka-
ainetilaukset ja valmistaa-aterian noutopöytään tarjoiltavaksi.  
 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija: 

 tutustuu Suomen maakuntien ruokaperinteisiin 

 tunnistaa ja osaa valmistaa erilaisia perinneruokia ja –leivon-
naisia 

 tuntee ja osaa käsitellä erilaisia raaka-aineita myös eri käsi-
työmenetelmillä 

 osaa huolehtia työympäristönsä puhtaudesta ja siisteydestä. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaa-
minen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Ar-
vioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.  

Osaamisen arviointi 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin      
kohteet 

Työprosessin hallinta 

 Omavalvonta- ja hygieniavaatimusten mukaisesti toimiminen 

 Työn kokonaisuuden hallinta ja vastuullinen tekeminen 

 Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta 

 Oman työsuorituksen arvioiminen 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Raaka-aineen ja tuotteen laadun arviointi 

 Erikoistuotteiden valmistusmenetelmien hallinta 
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 Erikoistuotteiden prosessilaitteiden käyttäminen 

 Tuotteen pakkaaminen 

 Tuotteen valmistukseen kuuluvien puhdistustoimenpiteiden 
toteuttaminen 

 Ympäristöä säästävien menetelmien käyttäminen 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Erikoistuotteiden valmistusta koskevan lainsäädännön sovel-
taminen 

 Erikoistuotteiden ja niiden raaka-aineiden käsittely ja säilytys 

 Valmistusprosessien hallinta 

 Virheiden erottaminen laatuominaisuuksien perusteella 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka  

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon                   
osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen eri harjoitusteh-
tävillä.  

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa tai ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-
tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tu-
kevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tässä kokonaisuudessa tarvittavat muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot ovat: 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työnte-
kijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tulokselli-
sesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mu-
kaan. 

 kestävä kehitys 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 Teknologia ja tietotekniikka 
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Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä 
teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan 
hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuoli-
sesti ammatissaan ja kansalaisena. 

Arviointikriteerit K3 

Suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia töitä ja niiden valmistus-
prosessia sekä etsii tietoa. Toimii omatoimisesti ja suoriutuu töistä 
joustavasti ja huolellisesti sekä tekee muitakin kuin annettuja työteh-
täviä omalla vastuualueellaan. Työskentelee ripeästi ja huolellisesti 
niin, että syntyvät tuotteet ovat tasalaatuisia ja välttää hävikkiä 
(raaka-aineiden, apuaineiden, pakkausmateriaalien ja puhdistusai-
neiden käyttö) 

Arvioi itsenäisesti omaa työskentelyään sekä valmistamiaan tuot-
teita. 

Opiskelijalle on muodostunut hyvä käsitys siitä millaisia perinneruo-
kia ja leivonnaisia on olemassa ja hän tuntee niiden keskeiset omi-
naisuudet markkinoinnin, valmistamisen ja ravitsemuksen kannalta. 

H2 

Toimii omatoimisesti työtehtävässä ja vastaa omasta työosuudes-
taan sekä ottaa huomioon työskentelyssään työnsä kokonaisuuden 
sekä etsii ohjattuna tietoa. 

Työskentelee huolellisesti niin, että syntyvät tuotteet ovat tasalaatui-
sia ja välttää hävikkiä (raaka-aineiden, apuaineiden, pakkausmateri-
aalien ja puhdistusaineiden käyttö) 

Arvioi ohjatusti omaa työskentelyään sekä valmistamiaan tuotteita. 

Opiskelijalle on muodostunut käsitys siitä hyvä käsitys siitä millaisia 
perinneruokia ja leivonnaisia on olemassa ja hän tuntee niiden kes-
keiset ominaisuudet markkinoinnin, valmistamisen ja ravitsemuksen 
kannalta. 

T1 

Toimii työtehtävässään ohjattuna ja noudattaa työaikoja sekä sopii 
poikkeamista. 

Opiskelijalle on muodostunut käsitys siitä millaisia perinneruokia ja 
leivonnaisia on olemassa ja miten niitä valmistetaan. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Seuraavia yhteisten tutkinnon osia integroidaan tähän ammatilliseen 
tutkinnon osaan. 

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen mm. eri sovellusten 
käyttäminen 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan opintojen loppuvaiheessa 
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JUOMAKURSSI, 3 OSP 

 

Valmistamme yleisimpiä juomia kuten mehua, kahvia, teetä, simaa, kotikaljaa ja kotiviiniä 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija: 

 osaa valmistaa yleisimpiä juomia kuten mehua, kahvia, teetä, 
simaa, kotikaljaa ja kotiviiniä sekä tuntee alkoholijuomien val-
mistukseen liittyvän lainsäädännön 

 tuntee kaikki yleisimmät alkoholittomat ja alkoholia sisältävät 
juomatyypit ja tuntee niihin liittyvät keskeiset valmistuspro-
sessit 

 tunnistaa alkoholijuomien käyttöön liittyviä riskejä ja haittoja 
ja osaa torjua niitä 

 tuntee suomalaista ja kansainvälistä juomateollisuutta sekä 
juomiin liittyvää kulttuuria ja historiaa 

 osaa työskennellä laadukkaasti ja omavalvonnan mukaisesti 
huomioiden juomien valmistuksen erityispiirteet.  

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaa-
minen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaa-
mista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa, oppimisen etenemi-
sen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaidon kehittämistä. Ar-
vioinnin on oltava kannustavaa ja opiskelijan tulee tietää, mitä hän 
osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palaut-
teella tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kir-
jataan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan.  

Osaamisen arviointi 

Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin      
kohteet 

Työprosessin hallinta 

 Omavalvonta- ja hygieniavaatimusten mukaisesti toimiminen 

 Työn kokonaisuuden hallinta ja vastuullinen tekeminen 

 Tuloksellinen ja taloudellinen toiminta 

 Oman työsuorituksen arvioiminen 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Raaka-aineen ja tuotteen laadun arviointi 

 Erikoistuotteiden valmistusmenetelmien hallinta 

 Erikoistuotteiden prosessilaitteiden käyttäminen 

 Tuotteen pakkaaminen 

 Tuotteen valmistukseen kuuluvien puhdistustoimenpiteiden 
toteuttaminen 

 Ympäristöä säästävien menetelmien käyttäminen 
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Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Erikoistuotteiden valmistusta koskevan lainsäädännön sovel-
taminen 

 Erikoistuotteiden ja niiden raaka-aineiden käsittely ja säilytys 

 Valmistusprosessien hallinta 

 Virheiden erottaminen laatuominaisuuksien perusteella 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Ammattietiikka  

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon                 
osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen eri harjoitusteh-
tävillä.  

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa tai ulkomailla 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa tai ulkomailla 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote  

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-
tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettajat ohjaavat ja tu-
kevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tässä kokonaisuudessa tarvittavat muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot ovat: 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työnte-
kijänä ja/tai yrittäjänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee 
tavoitteiden saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tulokselli-
sesti ja johtaa itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mu-
kaan. 

 kestävä kehitys 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 Teknologia ja tietotekniikka 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja hyödyntää ammatissa käytettäviä 
teknologioita monipuolisesti. Hän ottaa työssään huomioon tekniikan 
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hyödyt, rajoitukset ja riskit. Hän käyttää tietotekniikkaa monipuoli-
sesti ammatissaan ja kansalaisena. 

Arviointikriteerit K3 

Suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia töitä ja niiden valmistus-
prosessia sekä etsii tietoa. Toimii omatoimisesti ja suoriutuu töistä 
joustavasti ja huolellisesti sekä tekee muitakin kuin annettuja työteh-
täviä omalla vastuualueellaan. Työskentelee ripeästi ja huolellisesti 
niin, että syntyvät tuotteet ovat tasalaatuisia ja välttää hävikkiä 
(raaka-aineiden, apuaineiden, pakkausmateriaalien ja puhdistusai-
neiden käyttö) 

Arvioi itsenäisesti omaa työskentelyään sekä valmistamiaan tuot-
teita. 

Opiskelijalle on muodostunut hyvä käsitys siitä millaisia erilaisia juo-
mia on olemassa ja hän tuntee niiden keskeiset ominaisuudet mark-
kinoinnin, valmistamisen ja ravitsemuksen kannalta. 

H2 

Toimii omatoimisesti työtehtävässä ja vastaa omasta työosuudes-
taan sekä ottaa huomioon työskentelyssään työnsä kokonaisuuden 
sekä etsii ohjattuna tietoa. 

Työskentelee huolellisesti niin, että syntyvät tuotteet ovat tasalaatui-
sia ja välttää hävikkiä (raaka-aineiden, apuaineiden, pakkausmateri-
aalien ja puhdistusaineiden käyttö) 

Arvioi ohjatusti omaa työskentelyään sekä valmistamiaan tuotteita. 

Opiskelijalle on muodostunut käsitys siitä hyvä käsitys siitä millaisia 
erilaisia juomia on olemassa ja hän tuntee niiden keskeiset ominai-
suudet markkinoinnin, valmistamisen ja ravitsemuksen kannalta. 

T1 

Toimii työtehtävässään ohjattuna ja noudattaa työaikoja sekä sopii 
poikkeamista. 

Opiskelijalle on muodostunut käsitys siitä millaisia erilaisia juomia on 
olemassa ja miten niitä valmistetaan. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Seuraavia yhteisten tutkinnon osia integroidaan tähän ammatilliseen 
tutkinnon osaan. 

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen hyödyntäminen mm. eri sovellusten 
käyttäminen 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan opintojen loppuvaiheessa 

 

 


