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KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO JA SEN MUO-

DOSTUMINEN 

 

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 

 

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto sisältää yhteisten (35 osp) ja vapaasti valittavien tutkinnon 

osien (10 osp) lisäksi pakollisia tutkinnon osia yhteensä 90 osp ja valinnaisia tutkinnon osia yhteensä 

45 osp.  

http://www.edusampo.fi/files/406/Opetussuunnitelman_yhteinen_osa.pdf
http://www.edusampo.fi/files/938/Tyossaoppimisen_jarjestamissuunnitelma.pdf


   OPETUSSUUNNITELMA   3 () 

   

 

Kuva1. Tutkinnon muodostuminen osaamispisteinä 
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Taulukko1. Tutkinnon osien suunniteltu toteuttamisjärjestys 
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KOULUTUKSEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET, TOTEUTTAMISTAVAT, 

OPPIMISYMPÄRISTÖT JA OSAAMISEN ARVIOINTI 

 

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, 90 OSP 

 

ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN, 15 OSP 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteen mukaisesti opiskelija osaa 

 suunnitella omaa työtään 

 valmistaa tuotteen tai palvelun 

 arvioida ja kehittää omaa toimintaansa 

 työskennellessään ottaa huomioon asetetut laatutavoitteet 

 valita materiaalit 

 laskea materiaalien kulutuksen 

 tehdä hinta-arvion ja tarjouksen 

 neuvotella asiakkaan kanssa 

 esitellä toteutusvaihtoehtoja 

 esitellä valintojen vaikutusta toteutukseen 

 havainnollistaa tuotetta tai palvelua 

 sopia asiakastapaamisia 

 noudattaa työaikoja ja aikatauluja 

 noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita 

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. 
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Osaamisen arvioinnin  
kohteet 

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

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 (ks. arvioinnin koh-
teet). 

Näytön kuvaus 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla asiakaslähtöisen val-
mistuksen työtehtävissä. Opiskelija valmistaa asiakkaalle laaduk-
kaasti viimeistellyn ja muodoltaan, mitoitukseltaan sekä väritykseltään 
tasapainoisen tuotteen tai palvelun, laskee materiaalimenekin sekä 
hinnoittelee asiakastyön. Hän hallitsee koko työprosessin ja osaa 
käyttää oikeita työvälineitä sekä työtapoja valmistuksessa. Hän nou-
dattaa työturvallisuusohjeita ottaen huomioon työympäristön turvalli-
suuden. 

Asiakastyö voi olla esimerkiksi piha- tai puistorakenteiden toteutus, 
pienen pihan vihertyöt tai pinnoitettujen alueiden rakentaminen.  

Näyttöpaikka 
Näyttö toteutetaan prosessinäyttönä oppilaitoksen osoittamassa asia-
kaskohteessa tai työssäoppimispaikalla. Opiskelija tekee näytön ai-
kana pääasiassa samoja työ- ja oppimistehtäviä kuin tutkinnon 
osassa muutenkin tekisi. 

Ennen näyttöä opiskelija tekee ammattiosaamisen näytön suunnitel-
man kirjallisena ja täydentää suunnitelmaa opettajan avustuksella 
projektin tarpeita ja realiteetteja vastaavaksi. 

Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, opettaja ja/tai työpaikkaoh-
jaaja. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 oppilaitoksen tai yrityksen osoittamat työmaat 

 yritysten tilat 

 työelämä ympäristön suunnittelun ja rakentamisen alalla 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

Oppimismenetelmät 
Oppimismenetelmät 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 projektioppiminen 

 ongelmaperustainen oppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; opintomatkat, tapahtumat, alan messut 

 portfolio 
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Osaamisen arviointi 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin    
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Asiakaslähtöisen 
työprosessin     
suunnittelu 

suunnittelee ohjattuna 
omaa työtään asiak-
kaan tarpeet huomioon 
ottaen 

suunnittelee omaa työ-
tään ja tekee ohjattuna 
toteuttamiskelpoisen 
työsuunnitelman asiak-
kaan tarpeet huomioon 
ottaen 

suunnittelee omaa työ-
tään ja tekee toteutta-
miskelpoisen työsuunni-
telman asiakkaan tar-
peet huomioon ottaen 
sekä muuttaa suunnitel-
maa tarpeen vaatiessa 

Tuotteen tai palvelun 
valmistus 

valmistaa ohjattuna ta-
voitteen mukaisen tuot-
teen tai palvelun  

valmistaa tavoitteen 
mukaisen tuotteen tai 
palvelun 

valmistaa tavoitteen 
mukaisen tuotteen tai 
palvelun sekä työsken-
telee suunnitelmallisesti 

työskentelee ohjattuna 
asetettujen laatutavoit-
teiden saavuttamiseksi 
ja noudattaa työaikoja 
ja sovittuja aikatauluja  

työskentelee asetettu-
jen laatutavoitteiden 
mukaisesti ja noudattaa 
työaikoja ja sovittuja ai-
katauluja 

työskentelee suunnitel-
mallisesti ja kustannus-
tehokkaasti asetettujen 
laatutavoitteiden mukai-
sesti, noudattaa työ-
aikoja ja sovittuja aika-
tauluja ja neuvottelee 
niiden poikkeamisista  

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, to-
teutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) 
ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tässä tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioinnin 
kohteena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen toteutumista:  

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 ammattietiikka 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka (pinta-ala- ja tilavuuslaskut, prosenttilaskut) 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon toteutussuunnitelma liitteessä 1, modulointisuunnitelma ja 
opintopolut liitteessä 2 kuvaavat tutkinnon osien toteutuksen etene-
mistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilökoh-
taisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 
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Hinnoittelu ratkaisee ohjattuna työ-
hön liittyviä laskutoimi-
tuksia  

ratkaisee ohjattuna am-
mattityöhön liittyvät las-
kutoimitukset  

ratkaisee ammattityö-
hön liittyvät laskutoimi-
tukset  

laskee materiaalien ku-
lutuksen ja tekee ohjat-
tuna hinta-arvion mate-
riaalikustannuksista 

laskee materiaalien ku-
lutuksen, tekee hinta-ar-
vion materiaalikustan-
nuksista ja arvioi ohjat-
tuna työhön käytettävän 
ajan 

laskee materiaalien ku-
lutuksen, tekee hinta-ar-
vion kokonaiskustan-
nuksista ja tekee tar-
jouksen, joka sisältää 
materiaalikustannukset 
ja työhön käytettävän 
ajan 

Itsearviointi arvioi ja kehittää ohjat-
tuna omaa toimintaansa 
laatutavoitteiden saa-
vuttamiseksi. 

arvioi työskentelyään ja 
tuotetta suhteessa ta-
voitteisiin sekä muuttaa 
toimintaansa ohjeiden 
mukaisesti. 

arvioi työskentelyään ja 
tuotetta suhteessa ta-
voitteisiin ja muuttaa toi-
mintaansa havainto-
jensa mukaan. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien,   
-välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmien ja   
-välineiden valinta 

neuvottelee ohjattuna 
asiakkaan kanssa tuot-
teelle asetettavista vaa-
timuksista ja valitsee 
työmenetelmät ja -väli-
neet toteutukseen 

neuvottelee asiakkaan 
kanssa tuotteelle ase-
tettavista vaatimuksista 
ja valitsee työmenetel-
mät ja -välineet toteu-
tukseen  

neuvottelee asiakkaan 
kanssa tuotteelle ase-
tettavista vaatimuksista, 
esittelee eri toteutus-
vaihtoehtoja ja valitsee 
työmenetelmät ja -väli-
neet toteutukseen  

Materiaalien valinta 
ja käyttö 

valitsee ohjattuna ja 
käyttää työhön soveltu-
via ammattialalla käytet-
täviä materiaaleja.  

valitsee ja käyttää to-
teutukseen soveltuvia 
materiaaleja keskustel-
len ohjattuna asiakkaan 
kanssa niistä ja valinto-
jen vaikutuksesta tuot-
teen toimivuuteen, kes-
tävyyteen, ulkonäköön, 
laatuun ja hintaan. 

valitsee ja käyttää to-
teutukseen soveltuvia 
materiaaleja keskustel-
len asiakkaan kanssa 
niistä ja valintojen vai-
kutuksesta tuotteen toi-
mivuuteen, kestävyy-
teen, ulkonäköön, laa-
tuun ja hintaan. 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Havainnollistaminen havainnollistaa ohjat-
tuna tuotetta tai palve-
lua asiakkaalle 

havainnollistaa tuotetta 
tai palvelua asiakkaalle 
käyttäen ammattialalle 
soveltuvia visualisointi-
menetelmiä 

havainnollistaa tuotetta 
tai palvelua asiakkaalle 
käyttäen ammattialalle 
soveltuvia visualisointi-
menetelmiä, jotka herät-
tävät asiakkaan kiinnos-
tuksen tuotetta tai pal-
velua kohtaan 

Estetiikan              
huomioonottaminen 
valmistuksessa 

valmistaa ohjattuna asi-
akkaalle tuotteita, jotka 
ovat muodoltaan, mitta-
suhteiltaan ja värityksel-
tään tasapainoisia ko-
konaisuuksia. 

valmistaa asiakkaalle 
tuotteita, jotka ovat 
muodoltaan, mittasuh-
teiltaan ja väritykseltään 
tasapainoisia kokonai-
suuksia. 

valmistaa asiakkaalle 
tuotteita, jotka ovat vii-
meisteltyjä ja muodol-
taan, mittasuhteiltaan 
sekä väritykseltään ta-
sapainoisia kokonai-
suuksia. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja        
ongelmanratkaisu 

 

ratkaisee työtehtävissä 
syntyneitä ongelmati-
lanteita sekä tekee oh-
jattuna valintoja  

ratkaisee työtehtävissä 
syntyneitä ongelmati-
lanteita sekä tekee va-
lintoja ja ohjeiden avulla 
päätöksiä  

ratkaisee työtehtävissä 
syntyneitä ongelmati-
lanteita sekä tekee va-
lintoja ja päätöksiä  

Vuorovaikutus ja   
yhteistyö 

 

huolehtii ohjattuna asia-
kastapaamisista luonte-
vasti  

huolehtii ja sopii asia-
kastapaamisista luonte-
vasti ja joustavasti  

huolehtii ja sopii asia-
kastapaamisista luonte-
vasti, joustavasti ja ra-
kentavasti 

Ammattietiikka työskentelee ohjattuna 
tehtyjen sopimusten 
mukaan 

työskentelee tehtyjen 
sopimusten mukaan 

työskentelee tehtyjen 
sopimusten mukaan ja 
etsii tietoa tekijänoi-
keuksista ja kuluttajan-
suojalaista  

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa ohjattuna 
työstä annettuja työtur-
vallisuusohjeita aiheut-
tamatta vaaraa itselleen 
tai muille. 

noudattaa työstä annet-
tuja työturvallisuusoh-
jeita aiheuttamatta vaa-
raa itselleen tai muille. 

noudattaa työstä annet-
tuja työturvallisuusoh-
jeita ja ottaa huomioon 
työyhteisön jäsenten ja 
työympäristön turvalli-
suuden. 
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KULTTUURILÄHTÖINEN VALMISTAMINEN, 15 OSP 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 suunnitella ja valmistaa kulttuurilähtöisen tuotteen tai palve-
lun 

 valita ja käyttää kulttuurilähtöisiä työmenetelmiä ja -välineitä 

 hankkia asiantuntijan apua 

 ratkaista ongelmatilanteita 

 toimia ja tehdä ammattityönä eri kulttuuritaustaisten kanssa 

 ilmaista asiansa ja tuoda esille erilaisia näkökantoja 

 noudattaa tehtyjä sopimuksia 

 noudattaa työaikoja ja aikatauluja 

 noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita 

Arviointi Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. 
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 ammattiosaamisen näytössä 
ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Am-
mattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaito-
vaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida 
osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamis-
taan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, 
joka käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon 
osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä. Näyt-
tötehtävän tulee vastata työelämän tarpeita. Osoitettava osaaminen 
vastaa tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, ar-
vioinnin kohteita ja kriteereitä (ks. arvioinnin kohteet). 

Näytön kuvaus 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla kulttuurilähtöisen val-
mistuksen työtehtävissä. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnit-
telemalla ja toteuttamalla ammattialan mukaisen tuotteen tai palvelun 
käyttäen perinteisiä ja nykyaikaisia materiaaleja sekä työtekniikoita ja 
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laitteita. Opiskelija etsii tietoa kohteen kulttuuriperimästä ja viheralan 
kulttuuriin liittyvistä erityispiirteistä. Hän soveltaa etsimäänsä kulttuu-
rilähtöistä tietoa nykypäivän työtehtävien toteutuksessa sekä valmis-
taa ja viimeistelee tuotteen tai palvelun sovitulla tavalla huomioiden 
kestävän kehityksen periaatteet ja laatutavoitteet.  

Kulttuurilähtöinen tuote tai palvelu voi olla esimerkiksi ulkotiloihin 
suunniteltu betoniruukku koristeineen, pajurakenne, luonnonmateri-
aaleista valmistettu ympäristötaideteos, ammattialan kulttuurin mu-
kaisen näyttelyn toteuttaminen tai kulttuuri- ja perinneympäristön yl-
läpito tai restaurointi. 

Näyttöpaikka 
Näyttö toteutetaan oppilaitoksessa, kulttuuriympäristössä, kaupunki-
luonnossa tai viheralan restauroinnin kohteessa. 

Opiskelija tekee näytön aikana pääasiassa samoja työ- ja oppimis-
tehtäviä kuin tutkinnon osassa muutenkin tekisi. 

Ennen näyttöä opiskelija tekee ammattiosaamisen näytön suunnitel-
man kirjallisena ja täydentää suunnitelmaa opettajan avustuksella 
projektin tarpeita ja realiteetteja vastaavaksi. 

Näytön arviointiin osallistuu opiskelija, opettaja ja/tai työpaikkaoh-
jaaja. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt  

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 muut mahdolliset oppimisympäristöt (esim. asiakkaan koti, 
erilaiset projektit)  

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 projektioppiminen 

 ongelmaperustainen oppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; opintomatkat, taidenäyttelyt, alan messut 

 portfolio 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, to-
teutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) 
ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 aloitekyky  

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Äidinkieli, Matematiikka, Tieto- ja viestintätekniikka, Työkyvyn ylläpi-
täminen, Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 
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Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon toteutussuunnitelma liitteessä 1, modulointisuunnitelma ja 
opintopolut liitteessä 2 kuvaavat tutkinnon osien toteutuksen etene-
mistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilö-
kohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin    
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kulttuurilähtöinen 
suunnittelu ja       
valmistus 

valmistaa ohjattuna 
kulttuurilähtöisen tuot-
teen tai palvelun 

 

suunnittelee ja valmis-
taa kulttuurilähtöisen 
tuotteen tai palvelun 

 

suunnittelee ja valmis-
taa kulttuurilähtöisen 
tuotteen tai palvelun 
sekä työskentelee 
suunnitelmallisesti 

työskentelee ohjattuna 
asetettujen laatutavoit-
teiden saavuttamiseksi 
sekä noudattaa työ-
aikoja ja sovittuja aika-
tauluja  

työskentelee asetettu-
jen laatutavoitteiden 
mukaisesti sekä nou-
dattaa työaikoja ja sovit-
tuja aikatauluja  

työskentelee suunnitel-
mallisesti ja kustannus-
tehokkaasti asetettujen 
laatutavoitteiden mukai-
sesti sekä noudattaa 
työaikoja ja sovittuja ai-
katauluja ja neuvottelee 
niiden poikkeamisista  

Itsearviointi arvioi ja kehittää ohjat-
tuna omaa toimintaansa 
laatutavoitteiden saa-
vuttamiseksi. 

arvioi työskentelyään ja 
tuotetta suhteessa ta-
voitteisiin sekä muuttaa 
toimintaansa ohjeiden 
mukaisesti. 

arvioi työskentelyään ja 
tuotetta suhteessa ta-
voitteisiin muuttaa toi-
mintaansa havainto-
jensa mukaan. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kulttuurilähtöisten 
työmenetelmien ja    
-välineiden käyttö 

käyttää ohjattuna am-
mattialansa kulttuuriläh-
töisiä työmenetelmiä ja 
-välineitä ammattialan 
sopimuskäytänteiden 
mukaisesti  

valitsee ohjattuna ja 
käyttää ammattialansa 
kulttuurilähtöisiä työme-
netelmiä ja -välineitä 
ammattialan sopimus-
käytänteiden mukaisesti 

valitsee ja käyttää, tar-
vittaessa yhteistyössä 
muiden alojen toimijoi-
den kanssa kulttuuriläh-
töisiä työmenetelmiä ja 
-välineitä ammattialojen 
sopimuskäytänteiden 
mukaisesti  

noudattaa asiantuntijan 
ohjeita 

ottaa tarvittaessa vas-
taan asiantuntijan apua 
työtä suunnitellessaan 
ja toteuttaessaan 

hankkii tarvittaessa asi-
antuntijan apua työtä 
suunnitellessaan ja to-
teuttaessaan 
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Materiaalien käyttö käyttää ohjattuna am-
mattialan perinteisiä ja 
nykyisin käytössä olevia 
materiaaleja 

käyttää ja valitsee ohjat-
tuna ammattialan perin-
teisiä ja nykyisin käy-
tössä olevia materiaa-
leja 

käyttää ja valitsee am-
mattialan perinteisiä ja 
nykyisin käytössä olevia 
materiaaleja 

Kestävän kehityksen 
huomioon ottaminen 
työmenetelmien,       
-välineiden ja materi-
aalien valinnassa 

käyttää ohjattuna elin-
kaariajattelun huomioon 
ottavia työmenetelmiä, -
välineitä ja materiaaleja. 

käyttää elinkaariajatte-
lun huomioon ottavia 
työmenetelmiä, -väli-
neitä ja materiaaleja. 

käyttää elinkaariajatte-
lun huomioon ottavia 
työmenetelmiä, -väli-
neitä ja materiaaleja ja 
kehittää toimintaansa. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kulttuuritiedon     
hyödyntäminen 
suunnittelussa ja   
valmistuksessa 

hankkii ohjattuna am-
mattialan kulttuuritietoa  

hankkii ammattialan 
kulttuuritietoa ja ottaa 
ohjattuna huomioon 
kohderyhmän 

hankkii ammattialan 
kulttuuritietoa ja ottaa 
huomioon kohderyhmän 

tunnistaa eri aikakau-
sien tuotteita tai ympä-
ristöjä ja niiden tyylipiir-
teitä käyttäen lähdeai-
neistoja  

tunnistaa ja ajoittaa eri 
aikakausien tuotteita tai 
ympäristöjä sekä niiden 
materiaaleja, rakenteita 
tai tyylipiirteitä 

tunnistaa ja ajoittaa eri 
aikakausien tuotteita tai 
ympäristöjä sekä niiden 
materiaaleja, rakenteita 
ja tyylipiirteitä  

käyttää ohjattuna hank-
kimaansa tietoa toteut-
tamisessa. 

käyttää hankkimaansa 
tietoa toteuttamisessa 
ja ohjattuna suunnitte-
lussa.  

käyttää hankkimaansa 
tietoa suunnittelussa ja 
toteuttamisessa. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja        
ongelmanratkaisu 

 

ratkaisee työtehtävissä 
syntyneitä ongelmati-
lanteita sekä tekee oh-
jattuna valintoja  

ratkaisee työtehtävissä 
syntyneitä ongelmati-
lanteita sekä tekee va-
lintoja ja ohjeiden avulla 
päätöksiä  

ratkaisee työtehtävissä 
syntyneitä ongelmati-
lanteita sekä tekee va-
lintoja ja päätöksiä eri-
laisissa tilanteissa  

Vuorovaikutus ja   
yhteistyö 

 

noudattaa vuorovaiku-
tustilanteisiin annettuja 
ohjeita toimiessaan yh-
dessä eri alojen ammat-
tilaisten kanssa 

toimii tilanteen vaati-
malla tavalla työsken-
nellessään yhdessä eri 
alojen ammattilaisten ja 
asiantuntijoiden kanssa 

ilmaisee selkeästi asi-
ansa ja tuo rakentavasti 
esille erilaisia näkökan-
toja työskennellessään 
yhdessä eri alojen am-
mattilaisten ja asiantun-
tijoiden kanssa 

toimii ohjattuna eri kult-
tuurialueilta tulevien 
kanssa 

toimii eri kulttuurialueilta 
tulevien kanssa 

toimii ja tekee ammatti-
työtä eri kulttuurialueilta 
tulevien kanssa 
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Ammattietiikka työskentelee ohjattuna 
tehtyjen sopimusten 
mukaan 

työskentelee tehtyjen 
sopimusten mukaan 

työskentelee tehtyjen 
sopimusten mukaan ja 
huomioi kulttuurierot so-
pimuksissa  

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa ohjattuna 
työstä annettuja työtur-
vallisuusohjeita aiheut-
tamatta vaaraa itselleen 
tai muille. 

noudattaa työstä annet-
tuja työturvallisuusoh-
jeita aiheuttamatta vaa-
raa itselleen tai muille. 

noudattaa työstä annet-
tuja työturvallisuusoh-
jeita ja ottaa huomioon 
työyhteisön jäsenten ja 
työympäristön turvalli-
suuden. 

 

 

TOTEUTTAMISEN SUUNNITTELU, 15 OSP 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 toteuttaa ammattialan tavan mukaisia suunnitelmia  

 tehdä tarvekartoituksen ja dokumentoida asiakkaan, tuot-
teen, tilan tai ympäristön tarpeita 

 dokumentoida suunnitteluprosessin 

 käyttää suunnitelmia vuorovaikutustilanteissa 

 arvioida mahdollisuutta toteuttaa suunniteltuja tuotteita tai 
palveluita 

 etsiä yhteistyökumppaneita ja toimia vuorovaikutustilanteissa 

 ratkaista suunnitelmien ongelmatilanteita 

 työskennellä aikataulun ja sopimusten mukaan. 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet  Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 
 

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 (ks. arvioinnin koh-
teet). 

Näytön kuvaus 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla ammattialansa 
työn tai työkokonaisuuden. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa teke-
mällä pihasuunnitelman tai julkisen tilan suunnittelutyön tai sen osan. 
Ammattiosaamisen näytössä opiskelija kartoittaa lähtötilanteen omi-
naisuudet ja analysoi niiden vaikutukset suunnittelutyöhön. Hän ideoi 
ja suunnittelee tilaa ottaen huomioon esteettiset ja visuaaliset ratkai-
sut ja valinnat. Hän etsii, vertailee ja valitsee suunniteltavaan aluee-
seen sopivia materiaaleja ja rakenneratkaisuja. Hän osoittaa osaa-
mistaan dokumentoimalla suunnitteluprosessiaan ja esittelemällä val-
mista suunnitelmaa suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija työskentelee 
sopimusten mukaan ja noudattaa työaikoja. 

Toteuttamisen suunnittelu voi olla omakoti-, rivitalo tai julkisen ra-
kennuksen pihasuunnitelma. 

Näyttöpaikka 
Näyttö toteutetaan prosessinäyttönä oppilaitoksessa. Opiskelija te-
kee näytön aikana pääasiassa samoja työ- ja oppimistehtäviä kuin 
tutkinnon osassa muutenkin tekisi. 

Ennen näyttöä opiskelija tekee ammattiosaamisen näytön suunnitel-
man kirjallisena ja täydentää suunnitelmaa opettajan avustuksella 
projektin tarpeita ja realiteetteja vastaavaksi. 

Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja(t) ja/tai työpaikka-
ohjaaja. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä ympäristön suunnittelun ja rakentamisen alalla 

 virtuaalinen oppimisympäristö 

 atk-luokka 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 projektioppiminen 

 ongelmaperustainen oppiminen 



   OPETUSSUUNNITELMA   16 () 

   

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, messut, näyt-
telyt 

 toteuttamiskelpoinen suunnitelma 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, to-
teutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) 
ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioinnin koh-
teena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen oppiminen toteute-
taan yhdessä yhteisten tutkinnon osien opetuksen kanssa. Näitä tai-
toja ovat:   

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Äidinkieli (työselityksen tekeminen) 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon toteutussuunnitelma liitteessä 1, modulointisuunnitelma ja 
opintopolut liitteessä 2 kuvaavat tutkinnon osien toteutuksen etene-
mistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilö-
kohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin    
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Suunnitteluprosessin 
toteuttaminen 

toteuttaa ohjattuna am-
mattialan tavan mukai-
sia suunnitelmia am-
mattialalle soveltuvilla 
visuaalisen ilmaisun ja 
teknisen toteutuksen 
keinoilla ammattialalle 
keskeisissä suunnittelu-
prosessin vaiheissa  

toteuttaa ohjattuna es-
teettisiä ammattialan ta-
van mukaisia suunnitel-
mia ammattialalle sovel-
tuvilla visuaalisen ilmai-
sun ja teknisen toteu-
tuksen keinoilla ammat-
tialalle keskeisissä 
suunnitteluprosessin 
vaiheissa   

toteuttaa ammattialan 
tavan mukaan asiak-
kaan tavoitteet huomi-
oon ottavia esteettisiä 
suunnitelmia ammat-
tialalle soveltuvin visu-
aalisen ilmaisun ja tek-
nisen toteutuksen kei-
noin useisiin suunnitte-
luprosessin vaiheisiin 

Tarvekartoituksen te-
keminen ja doku-
mentointi  

selvittää ja dokumentoi 
ohjattuna ammattialan 
tavan mukaan asiak-
kaan, tuotteen, tilan tai 
ympäristön tarpeita  

selvittää ja dokumentoi 
ammattialan tavan mu-
kaan asiakkaan, tuot-
teen, tilan tai ympäris-
tön tarpeita ja ideoi oh-
jattuna sen pohjalta rat-
kaisuja 

selvittää ja dokumentoi 
ammattialan tavan mu-
kaan asiakkaan, tuot-
teen, tilan tai ympäris-
tön tarpeita ja ideoi sen 
pohjalta asiakaslähtöi-
siä ympäristöön ja kult-
tuuriin sopivia ratkaisuja 
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Dokumentointi ja 
suunnitelmien vuoro-
vaikutteinen käyttö 

dokumentoi ohjattuna 
suunnitteluprosessinsa 
ja käyttää ohjattuna 
suunnitelmiaan peruste-
luina vuorovaikutustilan-
teissa 

dokumentoi suunnittelu-
prosessinsa ja käyttää 
ohjattuna suunnitelmi-
aan perusteluina vuoro-
vaikutustilanteissa 

dokumentoi suunnittelu-
prosessinsa ja käyttää 
suunnitelmiaan peruste-
luina vuorovaikutustilan-
teissa 

perustelee ohjattuna 
suunnitelmien visuaali-
sia ja teknisiä ratkaisuja 
käyttötarkoituksen, 
asiakastoiveiden tai ym-
päristön suhteen 

perustelee suunnitel-
mien visuaalisia ja tek-
nisiä ratkaisuja käyttö-
tarkoituksen, asiakastoi-
veiden ja ympäristön 
suhteen 

perustelee suunnitel-
mien visuaalisia ja tek-
nisiä ratkaisuja käyttö-
tarkoituksen, asiakastoi-
veiden, ympäristön 
sekä kulttuurin tai kes-
tävän kehityksen suh-
teen 

Kestävän kehityksen 
huomioon ottaminen 
suunnitelmien mate-
riaaliratkaisuissa 

arvioi ohjattuna suunni-
telmien materiaalisia 
ratkaisuja suhteessa 
tuotteen käyttötarkoituk-
seen ja -ikään tai -ym-
päristöön. 

arvioi ohjattuna suunni-
telmien materiaalisia tai 
visuaalisia ratkaisuja 
suhteessa tuotteen 
käyttötarkoitukseen ja -
ikään tai -ympäristöön. 

arvioi suunnitelmien vi-
suaalisia, materiaalisia 
ja toteutusmenetelmälli-
siä ratkaisuja suhteessa 
tuotteen käyttötarkoituk-
seen ja -ikään ja -ympä-
ristöön. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattialan       
suunnitteluprosessin 
eri vaiheisiin          
soveltuvien           
työmenetelmien,  
työvälineiden sekä 
materiaalien valinta 
ja käyttö  

käyttää ammattialan 
suunnitelmien tekemi-
seen liittyviä keskeisim-
piä työmenetelmiä, työ-
välineitä ja materiaaleja 
keskeisissä ammat-
tialan suunnittelupro-
sessin vaiheissa, mutta 
tarvitsee muissa vai-
heissa ohjausta  

käyttää ja valitsee ohjat-
tuna ammattialan suun-
nitelmien tekemiseen 
liittyviä työmenetelmiä, 
työvälineitä ja materiaa-
leja keskeisissä ammat-
tialan suunnittelupro-
sessin vaiheissa  

käyttää ja valitsee am-
mattialan suunnitelmien 
tekemiseen sopivimmat 
työmenetelmät, työväli-
neet ja materiaalit ja so-
veltaa niitä ammattialan 
suunnitteluprosessin eri 
vaiheissa  

käyttää ohjattuna tieto-
tekniikkaa tiedonhallin-
nan, tallentamisen ja 
tuottamisen sekä tiedon 
siirtämisen ja vastaan-
ottamisen välineenä 

käyttää ohjattuna am-
mattialan teknologiaa ja 
tietotekniikkaa suunnit-
telussa 

käyttää ammattialan 
teknologiaa ja tietotek-
niikkaa suunnittelussa 
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Visuaalisen ilmaisun 
menetelmien,        
välineiden ja         
materiaalien käyttö 

käyttää ilmaisussa am-
mattialan keskeisiä vi-
suaalisia menetelmiä, 
välineitä ja materiaaleja 
ja käyttää ohjattuna vi-
suaalisessa ilmaisus-
saan ammattialan tavan 
mukaista väri-, muoto- 
tai tilasommittelua  

käyttää ilmaisussa am-
mattialan keskeisiä vi-
suaalisia menetelmiä, 
välineitä ja materiaaleja 
ja käyttää visuaalisessa 
ilmaisussaan ammat-
tialan tavan mukaista 
väri-, muoto- tai tilasom-
mittelua ja hyödyntää 
ajoittain ohjattuna omaa 
luovuuttaan tai persoo-
nallista ilmaisuaan 

käyttää monipuolisesti 
ja valitsee tarkoituksen-
mukaiset menetelmät, 
välineet ja materiaalit vi-
suaaliseen ilmaisuun ja 
käyttää visuaalisessa il-
maisussaan ammat-
tialan tavan mukaista 
väri-, muoto- tai tilasom-
mittelua ja hyödyntää 
omaa luovuuttaan ja 
persoonallista ilmaisu-
aan 

Dokumentoinnin    
työmenetelmien ja    
-välineiden käyttö 

laatii ohjattuna käsin tai 
koneella ammattialan 
tavan mukaisia visuaali-
sia esityksiä esimerkiksi 
teknisiä piirroksia, mal-
leja, materiaalinäytteitä, 
raportteja tai esitysku-
via. 

laatii käsin tai ohjattuna 
koneella ammattialan 
tavan mukaisia visuaali-
sia esityksiä esimerkiksi 
teknisiä piirroksia, mal-
leja, materiaalinäytteitä, 
raportteja tai esitysku-
via. 

laatii käsin ja koneella 
ammattialan tavan mu-
kaisia visuaalisia esityk-
siä esimerkiksi teknisiä 
piirroksia, malleja, ma-
teriaalinäytteitä, raport-
teja tai esityskuvia. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon        
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Alan määräysten,   
sopimusten ja       
toimintatapojen   
noudattaminen 

etsii ohjattuna tietoa tar-
vitsemistaan säädök-
sistä, määräyksistä, oh-
jeista ja toimintatavoista 
ja käyttää sitä suunnit-
telussa ohjattuna  

etsii tietoa tarvitsemis-
taan säädöksistä, mää-
räyksistä, ohjeista ja toi-
mintatavoista ja käyttää 
sitä suunnittelussa  

etsii oma-aloitteisesti 
tietoa alalla yleisesti 
käytettävistä säädök-
sistä, määräyksistä, oh-
jeista ja toimintatavoista 
sekä käyttää tietoa 
suunnittelussa ja sovel-
taa sitä 

Toteutusmenetel-
mien ja materiaalien 
käyttö 

perustaa suunnitel-
mansa ammattialan työ-
tapoihin ja materiaalei-
hin niin, että ohjattuna 
suunnitelmista tulee to-
teuttamiskelpoisia 

perustaa suunnitel-
mansa ammattialan työ-
tapoihin ja materiaalei-
hin niin, että suunnitel-
mista tulee toteuttamis-
kelpoisia 

perustaa suunnitel-
mansa ammattialan 
kulttuuriin ja tietoon 
sekä työtapojen ja ma-
teriaalien soveltamiseen 
niin, että suunnitelmista 
tulee toteuttamiskelpoi-
sia 
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Estetiikan            
hyödyntäminen     
materiaali-, rakenne- 
ja työtaparatkaisuis-
sa 

 

ottaa ohjattuna huomi-
oon muoto-, väri- ja ti-
lasommittelun vaikutuk-
set valitessaan ammat-
tialan materiaali-, ra-
kenne- tai työtaparatkai-
suja. 

ottaa huomioon muoto-, 
väri- ja tilasommittelun 
sekä tyylisuuntien vai-
kutukset valitessaan 
ammattialan materiaali-, 
rakenne- tai työtaparat-
kaisuja.  

ottaa huomioon muoto-, 
väri- ja tilasommittelun 
sekä tyylisuuntien vai-
kutukset valitessaan 
ammattialan materiaali-, 
rakenne- ja työtaparat-
kaisuja.  

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja        
ongelmanratkaisu 

arvioi ohjattuna mahdol-
lisuutta toteuttaa suun-
niteltuja tuotteita tai pal-
veluja 

arvioi mahdollisuutta to-
teuttaa suunniteltuja 
tuotteita tai palveluja ja 
tekee tarvittaessa muu-
toksia ohjeiden mukaan 

suunnittelee toteutta-
miskelpoisia tuotteita tai 
palveluja ja arvioi niiden 
kehittämismahdollisuuk-
sia 

Vuorovaikutus ja    
yhteistyö 

noudattaa vuorovaiku-
tustilanteissa niihin an-
nettuja ohjeita 

toimii tilanteen vaati-
malla tavalla erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa 

etsii tarvittaessa yhteis-
työkumppaneita ja toimii 
itsenäisesti vuorovaiku-
tustilanteissa 

toimii yhteistyössä toi-
meksiantajan/tilaajan 
aloitteesta 

tekee tarvittaessa aloit-
teellista yhteistyötä toi-
meksiantajan/tilaajan 
kanssa 

antaa aloitteellisesti tie-
toa prosessin etenemi-
sestä, keskustelee ja te-
kee aloitteellisesti yh-
teistyötä toimeksianta-
jan/tilaajan kanssa 

Ammattietiikka toimii työssään ammat-
tialan yleisiä tapoja ar-
vostaen 

toimii työssään ammatin 
arvoperustan mukai-
sesti 

sitoutuu työhönsä am-
matin arvoperustan mu-
kaisesti 

toimii ammattialan sopi-
musten mukaan. 

noudattaa ammattialan 
sopimuksia ja käytän-
töjä. 

noudattaa vastuullisesti 
ammattialan sopimuksia 
ja käytäntöjä. 
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PALVELUN TOTEUTTAMINEN, 45 OSP 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 suunnitella omaa työtään 

 tehdä työsuunnitelmia  

 esitellä suunnitelman asiakkaalle sekä tehdä tarjouksen 

 toteuttaa palvelun 

 toteuttaa työn arvioiden sen muotoa, mittasuhteita ja toteu-
tustapaa sekä viimeistellä työn 

 huoltaa työvälineitä 

 keskustella toteutuksesta käyttäen ammattiterminologiaa 

 ratkaista työtehtävien ongelmatilanteita 

 toimia yhteistyössä eri osapuolten kanssa 

 noudattaa työturvallisuusmääräyksiä. 

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. 

Osaamisen arvioinnin kohteet  Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon 
osoittamistavat 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä. 
Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat olosuhteet. 
Osoitettava osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa määrättyjä 
ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä (ks. arvi-
oinnin kohteet). 
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Näytön kuvaus 
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä to-
teuttamalla ammattialansa työkokonaisuuden tai palvelun. 

Osanäyttö 1 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toteuttamalla viheralan ylläpi-
don palvelun julkisilla tai yksityisillä viheralueilla. Hän tekee vuo-
denaikaan sopivia ylläpidon keskeisiä töitä, esim. nurmikoiden, pe-
rennaryhmien, ryhmäkasvien ja pensasalueiden hoitotöitä, viher-
alueiden puhtaanapitotöitä sekä kulkuväylien, kalusteiden ja varus-
teiden huoltotöitä ja käyttää ylläpidon työkaluja, koneita ja laitteita 
turvallisuusmääräyksiä noudattaen. 

Näyttöpaikka 1 
Näyttö toteutetaan prosessinäyttönä työssäoppimispaikalla. Opis-
kelija tekee näytön aikana pääasiassa samoja työ- ja oppimistehtä-
viä kuin työssäoppimispaikalla muutenkin tekisi. 

Ennen näyttöjä opiskelija tekee ammattiosaamisen näytön suunni-
telman kirjallisena ja täydentää suunnitelmaa opettajan avustuk-
sella projektin tarpeita ja realiteetteja vastaavaksi. 

Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja ja työpaikkaoh-
jaaja. 

Osanäyttö 2 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toteuttamalla kasvillisuusaluei-
den rakentamiseen ja istutustöihin liittyvän viheralan palvelun julki-
silla tai yksityisillä viheralueilla sekä viimeistelee työn luovutuskun-
toon.  

Näyttöpaikka 2 
Näyttö toteutetaan oppilaitoksen osoittamassa työkohteessa. Opis-
kelija tekee näytön aikana pääasiassa samoja työ- ja oppimistehtä-
viä kuin opintojakson aikana muutenkin tekisi. 
Ennen näyttöjä opiskelija tekee ammattiosaamisen näytön suunni-
telman kirjallisena ja täydentää suunnitelmaa opettajan avustuk-
sella projektin tarpeita ja realiteetteja vastaavaksi. 

Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja(t) ja/tai työpaikka-
ohjaaja. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä ympäristön suunnittelun ja rakentamisen alalla 

 työpaja 

 oppilaitoksen osoittamat työkohteet 

 virtuaalinen oppimisympäristö 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 projektioppiminen 

 ongelmaperustainen oppiminen 

 virtuaalioppiminen 
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 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 portfolio, palvelu 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, to-
teutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) oh-
jaa(vat) ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioinnin koh-
teena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen oppiminen toteu-
tetaan yhdessä yhteisten tutkinnon osien opetuksen kanssa. Näitä 
taitoja ovat:   

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Kemia (lannoitteet) 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon toteutussuunnitelma liitteessä 1, modulointisuunnitelma 
ja opintopolut liitteessä 2 kuvaavat tutkinnon osien toteutuksen ete-
nemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henki-
lökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin    
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työtehtävän       
suunnittelu 

tekee ohjattuna työ-
suunnitelman ja suun-
nittelee ohjattuna omaa 
työtään  

tekee toteuttamiskelpoi-
sia työsuunnitelmia, 
suunnittelee omaa työ-
tään ja esittelee suunni-
telmansa asiakkaalle 

tekee toteuttamiskelpoi-
sia työsuunnitelmia, 
suunnittelee omaa työ-
tään, esittelee suunni-
telmansa asiakkaalle 
sekä tekee sovitun 
suunnitelman pohjalta 
tarjouksen 

Tavoitteen mukaisen 
palvelun toteuttami-
nen 

toteuttaa tavoitteen mu-
kaisen palvelun 

toteuttaa tavoitteen mu-
kaisen palvelun ohjat-
tuna sovitussa aikatau-
lussa 

toteuttaa tavoitteen mu-
kaisen palvelun sekä 
työskentelee suunnitel-
mallisesti ja joutuisasti 
sovittuja aikatauluja 
noudattaen sekä mah-
dollisista poikkeamista 
neuvotellen 
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Itsearviointi arvioi työskentelyään ja 
palvelun toteuttamista 
suhteessa tavoitteisiin. 

arvioi työskentelyään ja 
palvelun toteuttamista 
suhteessa tavoitteisiin 
sekä muuttaa toimin-
taansa ohjeiden mukai-
sesti. 

arvioi ja kehittää toimin-
taansa laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmien ja   
-välineiden käyttö 

käyttää ohjattuna am-
mattialan keskeisiä työ-
menetelmiä, -välineitä, 
koneita ja laitteita tur-
vallisesti  

käyttää ammattialan 
keskeisiä työmenetel-
miä, -välineitä, koneita 
ja laitteita turvallisesti ja 
luontevasti sekä palaut-
taa käyttämänsä väli-
neet ja laitteet paikoil-
leen 

valitsee ja käyttää am-
mattialan keskeisiä työ-
menetelmiä, -välineitä, 
koneita ja laitteita tur-
vallisesti ja luontevasti 
sekä huoltaa käyttä-
mänsä välineet ja lait-
teet ja palauttaa ne pai-
koilleen  

Työvälineiden huolto huoltaa ohjattuna työvä-
lineet, koneet ja laitteet 

huoltaa työvälineet, ko-
neet ja laitteet 

huoltaa työvälineet, ko-
neet ja laitteet ja kutsuu 
tarvittaessa paikalle 
ammattilaisen 

Materiaalien           
taloudellinen käyttö 

hankkii ohjattuna käyt-
tötarkoitukseen sopivia 
materiaaleja ja käyttää 
ohjattuna niitä taloudel-
lisesti 

 

hankkii ohjattuna käyt-
tötarkoitukseen, -koh-
teeseen ja tyyliin sopi-
via materiaaleja ja käyt-
tää niitä taloudellisesti 

 

vertailee ja valitsee 
sekä hankkii ja käyttää 
huollettavuudeltaan ja 
hinnaltaan käyttötarkoi-
tukseen, -kohteeseen ja 
tyyliin sopivia materiaa-
leja ja käyttää niitä ta-
loudellisesti 

ratkaisee työhön liittyviä 
laskutoimituksia. 

ratkaisee työhön liittyviä 
laskutoimituksia ja oh-
jattuna käyttää niitä 
päätöksen välineinä. 

ratkaisee työhön liittyviä 
laskutoimituksia ja käyt-
tää niitä päätöksen väli-
neinä. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattiterminolo-
gian käyttö 

keskustelee ohjattuna 
toteutukseen liittyvistä 
asioista käyttäen am-
mattiterminologiaa 

keskustelee toteutuk-
seen liittyvistä asioista 
käyttäen ammattitermi-
nologiaa 

keskustelee toteutuk-
seen liittyvistä asioista 
käyttäen ammattitermi-
nologiaa luontevalla ta-
valla  
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Estetiikan            
hyödyntäminen      
toteutuksessa 

toteuttaa työn ohjattuna 
luovutuskuntoon 

toteuttaa työn arvioiden 
sen muotoa, mittasuh-
teita ja toteutustapaa 
sekä viimeistelee työn 
ohjeiden avulla luovu-
tuskuntoon  

toteuttaa työn arvioiden 
sen muotoa, mittasuh-
teita ja toteutustapaa 
sekä viimeistelee työn 
luovutuskuntoon 

Kestävän kehityksen 
tukeminen työmene-
telmien, -välineiden 
ja materiaalien käy-
tössä ja materiaalien 
lajittelussa  

käyttää ohjattuna työ-
menetelmiä, -välineitä 
ja materiaaleja, jotka tu-
kevat kestävää kehi-
tystä ja lajittelee työssä 
syntyviä jätteitä. 

käyttää työmenetelmiä, 
-välineitä ja materiaa-
leja, jotka tukevat kestä-
vää kehitystä ja lajitte-
lee ja käsittelee työssä 
syntyviä jätteitä. 

käyttää työmenetelmiä, 
-välineitä ja materiaa-
leja, jotka tukevat kestä-
vää kehitystä ja lajitte-
lee, käsittelee ja uusio-
käyttää työssä syntyviä 
jätteitä. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja         
ongelmanratkaisu 

ratkaisee ohjattuna työ-
tehtävissä syntyviä on-
gelmatilanteita 

ratkaisee työtehtävissä 
syntyviä ongelmatilan-
teita 

ratkaisee työtehtävissä 
syntyviä ongelmatilan-
teita ja tekee valintoja ja 
päätöksiä 

Vuorovaikutus ja   
yhteistyö 

toimii työssään ohjat-
tuna yhteistyössä työyh-
teisön tai työmaan eri 
osapuolten kanssa 

toimii työssään yhteis-
työssä työyhteisön tai 
työmaan eri osapuolten 
sekä ohjattuna asiak-
kaan kanssa 

toimii työssään oma-
aloitteisesti yhteistyössä 
työyhteisön tai työmaan 
eri osapuolten sekä asi-
akkaan kanssa 

Ammattietiikka noudattaa työaikoja noudattaa työaikoja ja 
käyttää työajan tarkoi-
tuksenmukaisesti 

noudattaa työaikoja ja 
käyttää työajan tarkoi-
tuksenmukaisesti sekä 
toimii vastuullisesti ta-
voitteen saavutta-
miseksi sovitussa aika-
taulussa 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

toimii työturvallisuus-
määräysten mukaisesti  

toimii työturvallisuus-
määräysten mukaisesti, 
tuo esiin työturvallisuus-
riskit  

toimii työturvallisuus-
määräysten mukaisesti, 
tuo esiin työturvallisuus-
riskit sekä ehkäisee 
vaaratilanteiden synty-
mistä 

huolehtii pyydettäessä 
työympäristön siistey-
destä. 

huolehtii työympäristön 
siisteydestä. 

huolehtii työympäristön 
siisteydestä ja viihtyi-
syydestä. 
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VALINNAISET TUTKINNON OSAT, 45 OSP 

 

ASIAKASPALVELUN JA MYYNTITYÖN TOTEUTTAMINEN, 15 OSP 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 palvella asiakkaita erilaisissa myynnin asiakaspalvelutilan-
teissa 

 selvittää asiakkaan tarpeet ja odotukset 

 käyttää tietoa myyntituotteista ja palveluista asiakastilan-
teissa 

 käyttää ammattialan osaamista asiakastilanteissa 

 suunnitella myyntitapahtumaa 

 pitää myyntipaikan viihtyisänä ja houkuttelevana 

 toimia työyhteisön jäsenenä 

 noudattaa työaikoja 

Arviointi Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan. 
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 ammattiosaamisen näytössä 
ja tarvittaessa sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Am-
mattiosaamisen näytössä arvioidaan tutkinnon osan ammattitaito-
vaatimuksissa määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida 
osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamis-
taan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, 
joka käydään kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

 Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

Ammattitaidon 
osoittamistavat 

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

Näytön kuvaus 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa ammattiosaamisen näytössä toi-
mimalla ammattialansa myyntiin liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä. 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä hyllytystä, somistusta 
ja tuotteiden esillepanoa sekä pitää huolta tuotteiden kunnosta ja 
myyntipaikan siisteydestä. Hän palvelee asiakkaita myynnin eri tilan-
teissa selvittämällä asiakkaan tarpeita kohteliaasti, vuorovaikuttei-
sesti ja asiallisesti sekä esittää eri vaihtoehtoja. Opiskelija soveltaa 
viheralan osaamistaan myyntitilanteissa ja etsii ammattialan tuotetie-
toutta myyntityön tueksi. Hän pukeutuu asiallisesti ja noudattaa työ-
aikoja. 

Asiakaspalvelu ja myyntityö voi tapahtua taimi- tai puutarhakaupan 
asiakaspalvelutehtävissä. 

Näyttöpaikka 
Näyttö toteutetaan työpaikalla työssäoppimisen yhteydessä. Opiske-
lija tekee näytön aikana pääasiassa samoja työ- ja oppimistehtäviä 
kuin työssäoppimispaikalla muutenkin tekisi. 

Ennen näyttöä opiskelija tekee ammattiosaamisen näytön suunnitel-
man kirjallisena ja täydentää suunnitelmaa opettajan ja työpaikkaoh-
jaajan avustuksella myyntitapahtuman tarpeita ja realiteetteja vastaa-
vaksi. 

Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä ympäristön suunnittelun ja rakentamisen alalla 

 virtuaalinen oppimisympäristö 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät 

 opettajan ja työpaikkaohjaajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 virtuaalioppiminen 
 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, tapahtumat, palvelu 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, to-
teutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) 
ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

 vuorovaikutus ja yhteistyö 

 elinikäinen oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 ammattietiikka  

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 viestintä- ja mediaosaaminen 
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Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Yrittäjyys ja yritystoiminta 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon osien teemat liitteessä 1, modulointisuunnitelma liitteessä 
2 ja opintopolut liitteessä 3 kuvaavat tutkinnon osien toteutuksen 
etenemistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy hen-
kilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin    
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Myynnin edistäminen tekee ohjattuna hylly-
tystä ja esillepanoa 

tekee hyllytystä ja esil-
lepanoa 

tekee hyllytystä, esille-
panoa ja somistusta 

Asiakaspalvelu ja 
myyntityö 

selvittää asiakkaan tar-
peita ja palvelee häntä  

selvittää asiakkaan tar-
peita ja palvelee häntä 
kohteliaasti  

selvittää asiakkaan tar-
peita ja palvelee häntä 
aktiivisesti ja kohteli-
aasti   

Palautteen          
vastaanotto 

arvioi työskentelyään ja 
palvelun toteuttamista 
suhteessa tavoitteisiin 
ja ottaa vastaan pa-
lautetta.  

arvioi työskentelyään ja 
palvelun toteuttamista 
suhteessa tavoitteisiin 
sekä muuttaa toimintaa 
saamansa palautteen 
mukaan. 

arvioi ja kehittää toimin-
taansa laatutavoitteiden 
saavuttamiseksi sekä 
muuttaa ja kehittää toi-
mintaa saamansa pa-
lautteen mukaan.  

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Asiakaspalvelun ja 
myyntityön           
menetelmien käyttö 

käyttää ohjattuna 
myynti- ja markkinointi-
menetelmiä 

käyttää myynti- ja mark-
kinointimenetelmiä 

käyttää myynti- ja mark-
kinointimenetelmiä sekä 
arvioi niiden soveltu-
vuutta ammattialalle 

palvelee ohjattuna asia-
kasta kohteliaasti 

palvelee asiakasta koh-
teliaasti ja vuorovaikut-
teisesti 

palvelee asiakasta koh-
teliaasti, vuorovaikuttei-
sesti ja esitellen vaihto-
ehtoja 

ottaa vastaan palveluun 
tai myyntityöhön liitty-
vää palautetta 

ottaa vastaan palveluun 
tai myyntityöhön liitty-
vää palautetta sekä ar-
vioi asiakaspalvelutaito-
jaan  

ottaa vastaan palveluun 
tai myyntityöhön liitty-
vää palautetta sekä ar-
vioi ja kehittää asiakas-
palvelutaitojaan 

Oheistehtävien      
tekeminen 

huolehtii ohjattuna työ-
ympäristön toimivuu-
desta ja siisteydestä. 

huolehtii työympäristön 
toimivuudesta, siistey-
destä ja viihtyisyydestä. 

huolehtii oma-aloittei-
sesti työympäristön toi-
mivuudesta, siistey-
destä ja viihtyisyydestä. 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Vuorovaikutus ja yh-
teistyö 

toimii ohjattuna asiakas-
palvelu- ja myyntitilan-
teissa 

toimii asiakaspalvelu- ja 
myyntitilanteissa ja pyy-
tää tarvittaessa apua 
muilta  

toimii tilanteen vaati-
malla tavalla asiakas-
palvelu- ja myyntitilan-
teissa 

keskustelee asiakkaan 
kanssa 

keskustelee asiakkaan 
kanssa, kuuntelee 
häntä ja ilmaisee itse-
ään selkeästi 

keskustelee asiakkaan 
kanssa, kuuntelee 
häntä ja ilmaisee itse-
ään selkeästi ja luotta-
musta herättäen 

Ammattietiikka noudattaa työaikoja 
sekä käyttäytyy ja pu-
keutuu ohjeiden mu-
kaan. 

noudattaa työaikoja 
sekä käyttäytyy ja pu-
keutuu tilanteen vaati-
musten mukaan. 

noudattaa työaikoja 
sekä käyttäytyy ja pu-
keutuu tilanteen vaati-
musten mukaan ja toi-
mii työyhteisössään 
aloitteellisesti. 

 

  

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tuote-, palvelu- ja 
ammattitiedon han-
kinta 

etsii ohjattuna tietoa 
myyntituotteista ja pal-
veluista  

etsii tietoa myyntituot-
teista ja palveluista 

etsii tietoa myyntituot-
teista ja palveluista 
sekä käyttää sitä työs-
sään 

käyttää ohjattuna am-
mattialan osaamista 
palvelu- ja myynti-
työssä. 

käyttää ammattialan 
osaamista palvelu- ja 
myyntityössä. 

käyttää ammattialan 
osaamista ja soveltaa 
sitä palvelu- ja myynti-
työhön. 
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KULTTUURIN SOVELTAMINEN KÄSITYÖHÖN, 15 OSP 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 toteuttaa tuotteen valmistuksen ja/tai rakentamisen töitä 

 noudattaa kestävän kehityksen toimintatapoja  

 käyttää perinteisiä työmenetelmiä 

 valita työmenetelmät, -välineet ja materiaalit toteutukseen  

 käyttää kulttuurista tietoa toteutukseen  

 noudattaa voimassa olevia säädöksiä ja määräyksiä 

 toimia yhteistyötä tehden  

 ottaa huomioon ammatin arvoperustan. 

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 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet  Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot  

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 (ks. arvioinnin koh-
teet). 
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Näytön kuvaus 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ammattialan ammatti-
vaatimusten mukaisissa työtehtävissä valintansa mukaan joko viher-
alueiden rakentamisen tai erityisviheralueiden ylläpidon tehtävissä. 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toteuttamalla ammattialan mu-
kaisen viheralueiden ylläpidon tai rakentamisen tehtävän kaupunki- 
tai kulttuuriympäristöissä. Opiskelija etsii tietoa alueen historiasta ja 
viheralan kulttuuriin liittyvistä erityispiirteistä. Hän soveltaa etsi-
määnsä kulttuurilähtöistä tietoa nykypäivän työtehtävien toteutuk-
sessa sekä valmistaa ja viimeistelee työn sovitulla tavalla huomioi-
den kestävän kehityksen periaatteet. Opiskelija tekee portfolion näy-
tön vaiheista.   
Kulttuurilähtöinen valmistaminen käsityönä voi olla opiskelijan suun-
tautumisen mukaan joko kulttuuri- ja perinneympäristöjen restau-
roinnin, leikkikenttien ja liikunta-alueiden rakentamisen, maanraken-
nus- ja konetöiden tehtävissä ja viheralueiden kivitöiden tehtävissä 
tai erityisalueiden, kuten kulttuuri- ja perinneympäristöjen, hautaus-
maiden, urheilu- ja golfkenttien, kaupunkiluonnon ja tieympäristöjen 
ylläpidon tehtävissä. 

Näyttöpaikka 
Näyttö toteutetaan työpaikalla työssäoppimisen yhteydessä. Opiske-
lija tekee näytön aikana pääasiassa samoja työ- ja oppimistehtäviä 
kuin tutkinnon osassa muutenkin tekisi. 
 
Ennen näyttöä opiskelija tekee ammattiosaamisen näytön suunnitel-
man kirjallisena ja täydentää suunnitelmaa opettajan avustuksella 
projektin tarpeita ja realiteetteja vastaavaksi. 
 
Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja ja työpaikkaoh-
jaaja. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä ympäristön suunnittelun ja rakentamisen alalla 

 työmaa, puisto, urheilualue, hautausmaa  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 projektioppiminen 

 ongelmaperustainen oppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 portfolio 

 tuote tai palvelu 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, to-
teutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) 
ja tukevat opiskelijan oppimista. 
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Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioinnin koh-
teena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen oppiminen toteute-
taan yhdessä yhteisten tutkinnon osien opetuksen kanssa. Näitä tai-
toja ovat:   

 terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon toteutussuunnitelma liitteessä 1, modulointisuunnitelma ja 
opintopolut liitteessä 2 kuvaavat tutkinnon osien toteutuksen etene-
mistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilö-
kohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin    
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kulttuurihistorian ja 
nykykulttuurin käyttö 
toteutuksessa 

käyttää ohjattuna tietoa 
eri aikakausien tuot-
teista tai ympäristöistä 
ja niiden tyylipiirteistä 
sekä nykypäivän ilmi-
öistä kulttuuritietoa tuot-
teen valmistuksen ja / 
tai rakentamisen eri teh-
tävissä  

käyttää tietoa eri aika-
kausien tuotteista tai 
ympäristöistä ja niiden 
tyylipiirteistä sekä nyky-
päivän ilmiöistä tuotteen 
valmistuksen ja / tai ra-
kentamisen eri tehtä-
vissä 

käyttää ja soveltaa tie-
toa eri aikakausien tuot-
teista tai ympäristöistä 
ja niiden tyylipiirteistä 
sekä nykypäivän ilmi-
öistä tuotteen valmis-
tuksen ja / tai rakenta-
misen eri tehtävissä 

Tuotteen tai palvelun 
valmistus 

valmistaa ohjattuna ta-
voitteen mukaisen tuot-
teen tai palvelun  

valmistaa tavoitteen 
mukaisen tuotteen tai 
palvelun 

valmistaa tavoitteen 
mukaisen tuotteen tai 
palvelun ja työskentelee 
suunnitelmallisesti 

Itsearviointi arvioi työskentelyään ja 
tuotetta suhteessa ta-
voitteisiin. 

arvioi työskentelyään ja 
tuotetta suhteessa ta-
voitteisiin sekä muuttaa 
toimintaansa ohjeiden 
mukaisesti. 

arvioi ja kehittää omaa 
toimintaansa laatuta-
voitteiden saavutta-
miseksi. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
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Työmenetelmien ja   
-välineiden käyttö ja 
soveltaminen 

 

käyttää ammattialansa 
perinteisiä ja nykyisiä 
työmenetelmiä noudat-
taen voimassa olevia 
säädöksiä ja määräyk-
siä 

käyttää ja ohjattuna so-
veltaa ammattialansa 
perinteisiä ja nykyisiä 
työmenetelmiä sekä uu-
sia työtapoja noudat-
taen voimassa olevia 
säädöksiä ja määräyk-
siä 

valitsee ja käyttää uu-
della tavalla ammat-
tialansa perinteisiä ja 
nykyisiä työmenetelmiä 
sekä uusia työtapoja 
noudattaen voimassa 
olevia säädöksiä ja 
määräyksiä 

Kestävän kehityksen 
huomioon ottaminen 

noudattaa ohjattuna 
alalla vaadittavia kestä-
vän kehityksen mukai-
sia työ- ja toimintata-
poja 

noudattaa alalla vaadit-
tavia kestävän kehityk-
sen mukaisia työ- ja toi-
mintatapoja sekä hyö-
dyntää ohjattuna kestä-
vän kehityksen perintei-
siä hyväksi havaittuja 
toimintatapoja 

noudattaa alalla vaadit-
tavia kestävän kehityk-
sen mukaisia työ- ja toi-
mintatapoja sekä hyö-
dyntää kestävän kehi-
tyksen perinteisiä hy-
väksi havaittuja toimin-
tatapoja 

Materiaalien käyttö 

 

etsii, kokeilee ja käyttää 
ohjattuna perinteisiä, 
uusia, uusiokäyttö- ja 
/tai muiden kulttuurien 
materiaaleja. 

etsii, kokeilee ja käyttää 
perinteisiä, nykypäivän 
ja /tai muiden kulttuu-
rien materiaaleja ja yh-
distelee ohjattuna niitä 
uudella tavalla. 

etsii, kokeilee ja käyttää 
perinteisiä, nykypäivän 
ja /tai muiden kulttuu-
rien materiaaleja ja yh-
distelee niitä uudella ta-
valla. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kulttuurihistorian ja 
nykykulttuurin käyttö  

hankkii ohjattuna tietoa 
eri aikakausien tuot-
teista tai ympäristöistä 
ja niiden tyylipiirteistä 
sekä nykypäivän ilmi-
öistä tuotteen valmis-
tuksen ja / tai rakenta-
misen eri tehtävissä  

hankkii tietoa eri aika-
kausien tuotteista tai 
ympäristöistä ja niiden 
tyylipiirteistä sekä nyky-
päivän ilmiöistä tuotteen 
valmistuksen ja / tai ra-
kentamisen eri tehtä-
vissä 

hankkii ja soveltaa tie-
toa eri aikakausien tuot-
teista tai ympäristöistä 
ja niiden tyylipiirteistä 
sekä nykypäivän ilmi-
öistä tuotteen valmis-
tuksen ja / tai rakenta-
misen eri tehtävissä 

Estetiikan             
hyödyntäminen 

 

ottaa ohjattuna huomi-
oon aikaan ja tyyliin liit-
tyvät väri-, muoto- tai ti-
lasommittelun vaikutuk-
set valitessaan toteu-
tukseen soveltuvia ma-
teriaali- tai rakenne- tai 
työtaparatkaisuja. 

ottaa huomioon aikaan 
ja tyyliin liittyvät väri-, 
muoto- tai tilasommitte-
lun vaikutukset valites-
saan toteutukseen so-
veltuvia materiaali- tai 
rakenne- tai työtaparat-
kaisuja. 

ottaa huomioon aikaan 
ja tyyliin liittyvät väri-, 
muoto- tai tilasommitte-
lun vaikutukset valites-
saan toteutukseen so-
veltuvia materiaali-, ra-
kenne- ja työtaparatkai-
suja. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
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Oppiminen ja        
ongelmanratkaisu 

käyttää työssään tuttuja 
ratkaisuja 

ideoi ja tuottaa työs-
sään toimivia ratkaisuja  

ideoi ja tuottaa työs-
sään toimivia ja innova-
tiivisia ratkaisuja 

Vuorovaikutus ja    
yhteistyö 

 

työskentelee yhteisissä 
projekteissa 

työskentelee vastuulli-
sena tekijänä yhteisissä 
projekteissa ja toimii yh-
teistyössä verkosto-
kumppaneiden kanssa  

työskentelee vastuun-
kantajana yhteisissä 
projekteissa ja edistää 
yhteistyötä verkosto-
kumppaneiden kanssa 

Ammattietiikka toimii ohjattuna amma-
tin arvoperustan mukai-
sesti. 

toimii ammatin arvope-
rustan mukaisesti. 

sitoutuu työhönsä am-
matin arvoperustan mu-
kaisesti. 

 

 

TILAUSTYÖN VALMISTAMINEN, 15 OSP 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 neuvotella toimeksiantajan / tilaajan kanssa tilaustyön toteut-
tamisesta  

 suunnitella ammattialan tilaustyön valmistusta 

 organisoida ammattialan tilaustyön valmistusta  

 hinnoitella tilaustyön  

 aikatauluttaa tilaustyön  

 valmistaa ammattialan tilaustyön asiakkaalle  

 viimeistellä tilaustyön  

 noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ammattityössä 

 noudattaa työn tekemisestä annettuja työturvallisuusohjeita. 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet  Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

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 (ks. arvioinnin koh-
teet). 

Näytön kuvaus 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ammattialan ammatti-
vaatimusten mukaisissa tilaustyön tehtävissä. Työtä tehdään siinä 
laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon 
perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita 
ja kriteerejä. 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toteuttamalla ammattialan mu-
kaisen viherrakentamisen tai ylläpidon tilaustyön. Opiskelija neuvot-
telee toimeksiantajan kanssa tilaustyön yksityiskohdista ja laskee 
hinta-arvion materiaaleille ja työlle. Hän laatii työsuunnitelman, val-
mistusaikataulun toteutuksesta sekä valmistaa ja viimeistelee työn 
sovitulla tavalla työturvallisuudesta huolehtien. Opiskelija tekee port-
folion näyttö- ja työprosessista. 
Tilaustyö voi olla omakoti-, rivitalon tai julkisen rakennuksen pihan 
tai sen osan rakentaminen, piharakenteiden ja – kalusteiden raken-
taminen tai viheralueiden ylläpidon tehtävä 

Näyttöpaikka 
Näyttö toteutetaan prosessinäyttönä oppilaitoksessa. Opiskelija te-
kee näytön aikana pääasiassa samoja työ- ja oppimistehtäviä kuin 
tutkinnon osassa muutenkin tekisi. 

Ennen näyttöä opiskelija tekee ammattiosaamisen näytön suunnitel-
man kirjallisena ja täydentää suunnitelmaa opettajan avustuksella 
projektin tarpeita ja realiteetteja vastaavaksi. 

Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija ja opettaja(t). 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä ympäristön suunnittelun ja rakentamisen alalla 

 työpaja  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 projektioppiminen 

 ongelmaperustainen oppiminen 



   OPETUSSUUNNITELMA   35 () 

   

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, to-
teutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) 
ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioinnin koh-
teena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen oppiminen toteute-
taan yhdessä yhteisten tutkinnon osien opetuksen kanssa. Näitä tai-
toja ovat:   

 ammattietiikka 

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 

 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka, yrittäjyys ja yritystoiminta 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon toteutussuunnitelma liitteessä 1, modulointisuunnitelma ja 
opintopolut liitteessä 2 kuvaavat tutkinnon osien toteutuksen etene-
mistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilö-
kohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

Osaamisen arviointi 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin   
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tilaustyön         
suunnittelu 

ottaa vastaan tilauksen 
ja suunnittelee ohjat-
tuna työtä 

ottaa vastaan tilauksen 
ja tekee toteuttamiskel-
poisen työsuunnitelman  

ottaa vastaan tilauksen, 
tekee loogisesti etene-
vän työsuunnitelman 
sekä muuttaa sitä tar-
peen vaatiessa 

Tilaustyön            
valmistaminen 

valmistaa ohjattuna ti-
laajan laatuvaatimusten 
mukaisen tuotteen sekä 
noudattaa työaikoja ja 
aikatauluja 

valmistaa tilaajan laatu-
vaatimusten mukaisen 
tuotteen, työskentelee 
suunnitemallisesti ja 
noudattaa työaikoja ja 
aikatauluja 

valmistaa tilaajan laatu-
vaatimusten mukaisen 
tuotteen, työskentelee 
suunnitelmallisesti ja 
noudattaa työaikoja ja 
sovittuja aikatauluja 
sekä neuvottelee poik-
keamista  

Hinnoittelu laskee materiaalien ku-
lutuksen ja tekee ohjat-
tuna hinta-arvion mate-
riaalikustannuksista. 

laskee materiaalien ku-
lutuksen, tekee hinta-ar-
vion materiaalikustan-
nuksista ja arvioi ohjat-
tuna työhön käytettävän 
ajan. 

laskee materiaalien ku-
lutuksen, tekee hinta-ar-
vion kokonaiskustan-
nuksista ja tekee tar-
jouksen, joka sisältää 
materiaalikustannukset 
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ja työhön käytettävän 
ajan. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien,   
-välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmien ja   
-välineiden valinta 

valitsee ohjattuna työ-
hön sopivat työmenetel-
mät, -välineet, koneet ja 
laitteet  

valitsee työhön sopivat 
työmenetelmät, -väli-
neet, koneet ja laitteet 
sekä kehittää valmistus-
taitoaan 

valitsee työhön sopivat 
työmenetelmät, -väli-
neet, koneet ja laitteet 
sekä kehittää valmistus-
taitoaan ja valmistustai-
don nopeutta 

Materiaalien valinta valitsee ohjattuna työ-
hön sopivat materiaalit 
sekä käyttää niitä talou-
dellisesti. 

valitsee käyttötarkoituk-
seen sopivat materiaalit 
sekä käyttää niitä talou-
dellisesti. 

valitsee huollettavuudel-
taan ja hinnaltaan käyt-
tötarkoitukseen sopivat 
materiaalit ja käyttää 
niitä taloudellisesti. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Ammattiterminolo-
gian ja                  
työsuunnitelmien 
käyttö  

 

keskustelee ohjattuna 
valmistukseen liittyvistä 
asioista käyttäen am-
mattiterminologiaa  

keskustelee valmistuk-
seen liittyvistä asioista 
käyttäen ammattitermi-
nologiaa ja lukee ohjei-
den avulla työsuunnitel-
mia  

keskustelee valmistuk-
seen liittyvistä asioista 
käyttäen ammattitermi-
nologiaa ja lukee sekä 
laatii työsuunnitelmia 

Valmistusmenetel-
män valinta 

 

valitsee ohjattuna työ-
hön soveltuvan valmis-
tusmenetelmän 

 

valitsee työhön soveltu-
van valmistusmenetel-
män ja arvioi ohjeiden 
avulla valinnan vaiku-
tusta tuotteen toimivuu-
teen, kestävyyteen, ul-
konäköön, laatuun tai 
hintaan  

valitsee työhön soveltu-
van valmistusmenetel-
män ja arvioi valinnan 
vaikutusta tuotteen toi-
mivuuteen, kestävyy-
teen, ulkonäköön, laa-
tuun ja hintaan 

Kestävän kehityksen 
huomioon ottaminen 
omassa               
työskentelyssä 

käyttää ohjattuna elin-
kaariajattelun huomioon 
ottavia työmenetelmiä, -
välineitä ja materiaaleja. 

käyttää elinkaariajatte-
lun huomioon ottavia 
työmenetelmiä, -väli-
neitä ja materiaaleja. 

käyttää elinkaariajatte-
lun huomioon ottavia 
työmenetelmiä, -väli-
neitä ja materiaaleja ja 
kehittää toimintaansa. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
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Oppiminen ja        
ongelmanratkaisu 

 

ratkaisee ohjattuna työ-
tehtävissä syntyneitä 
ongelmatilanteita 

ratkaisee työtehtävissä 
syntyneitä ongelmati-
lanteita ja tekee valin-
toja  

ratkaisee työtehtävissä 
syntyneitä ongelmati-
lanteita sekä tekee va-
lintoja ja päätöksiä  

Vuorovaikutus ja   
yhteistyö 

 

noudattaa vuorovaiku-
tustilanteisiin annettuja 
ohjeita toimiessaan toi-
meksiantajan /tilaajan 
kanssa 

toimii tilanteen vaati-
malla tavalla työsken-
nellessään toimeksian-
tajan / tilaajan kanssa 

ilmaisee selkeästi asi-
ansa ja tuo rakentavasti 
esille erilaisia näkökan-
toja työskennellessään 
toimeksiantajan / tilaa-
jan kanssa 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

 

noudattaa työssään an-
nettuja työturvallisuus-
ohjeita, huolehtii työym-
päristön siisteydestä ja 
välttää riskejä työssään 

noudattaa työssään an-
nettuja työturvallisuus-
ohjeita sekä huolehtii 
työympäristön siistey-
destä, välttää riskejä 
työssään ja ottaa työs-
sään huomioon työyh-
teisön muut jäsenet 

 

noudattaa työssään työ-
turvallisuusohjeita, ha-
vaitsee ja tunnistaa työ-
hönsä liittyvät vaarat ja 
ilmoittaa niistä sekä 
huolehtii työympäristön 
siisteydestä, välttää ris-
kejä työssään ja ottaa 
työssään huomioon työ-
yhteisön muut jäsenet 

käyttää ohjattuna turval-
lisia ja sopivasti kuor-
mittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen 
huomioon ergonomian. 

käyttää ohjeiden avulla 
turvallisia ja sopivasti 
kuormittavia ja vaihtele-
via työmenetelmiä ot-
taen huomioon er-
gonomian. 

käyttää oma-aloitteisesti 
turvallisia ja sopivasti 
kuormittavia ja vaihtele-
via työmenetelmiä ot-
taen huomioon er-
gonomian. 
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VIHERALUEIDEN KIVITÖIDEN TEKEMINEN, 15 OSP 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija osaa 

 rakentaa ulkoalueiden betoni- ja luonnonkivipäällysteitä 

 rakentaa kivimuureja kivi- tai betonimateriaaleista 

 rakentaa ulkoportaita kivi- tai betonimateriaaleista 

 asentaa vesikouruja sekä reunatukia ja -kiviä 

 työstää betoni- ja kivimateriaaleja 

 lajitella jätteitä ja huolehtia kierrätyksestä 

 ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuul-
lisuuden 

 käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ylläpitää työkykyä 

 edistää kestävän kehityksen toimintatapoja. 

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 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet  Työprosessin hallinta 

 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

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 (ks. arvioinnin koh-
teet). 

Näytön kuvaus 
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Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä viheralueiden 
kivitöiden tehtävissä.  

Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa toteuttamalla ammattialan mu-
kaisen kokonaisuuden, jossa hän käyttää betoni- ja luonnonkivituot-
teita erilaisissa ympäristörakenteissa. Hän laatii työsuunnitelman, 
valmistusaikataulun toteutuksesta, hinta-arvion materiaaleista ja työ-
menekistä sekä valmistaa ja viimeistelee työn sovitulla tavalla työ-
turvallisuudesta huolehtien. Opiskelija tekee portfolion näyttö- ja työ-
prosessista. 

Viheralueiden kivityön rakentaminen voi olla betoni- tai luonnonki-
vistä rakennettu muuri, portaat, laatoitusalue, hulevesien ohjaus tai 
niiden yhdistelmä. 

Näyttöpaikka 
Näyttö toteutetaan oppilaitoksen osoittamassa työkohteessa tai vas-
taavassa ympäristössä. Opiskelija tekee näytön aikana pääasiassa 
samoja työ- ja oppimistehtäviä kuin tutkinnon osassa muutenkin te-
kisi. 

Ennen näyttöä opiskelija tekee ammattiosaamisen näytön suunnitel-
man kirjallisena ja täydentää suunnitelmaa opettajan avustuksella 
projektin tarpeita ja realiteetteja vastaavaksi. 

Näytön arviointiin osallistuvat opiskelija ja opettaja(t).  

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt 

 lähiopetus, muut oppilaitoksen tilat ja oppimisympäristöt 

 yritysten tilat 

 työelämä ympäristön suunnittelun ja rakentamisen alalla 

 oppilaitoksen osoittama työmaa 

 virtuaalinen oppimisympäristö 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät 

 opettajan ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen oppiminen 

 tiimioppiminen 

 projektioppiminen 

 ongelmaperustainen oppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

Oppimisen ohjaaminen Opettaja(t) vastaa(vat) tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, to-
teutuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle. Opettaja(t) ohjaa(vat) 
ja tukevat opiskelijan oppimista. 

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot 

Tutkinnon osaan sisältyvien muiden kuin osaamisen arvioinnin koh-
teena olevien elinikäisen oppimisen avaintaitojen oppiminen toteute-
taan yhdessä yhteisten tutkinnon osien opetuksen kanssa. Näitä tai-
toja ovat:   

 aloitekyky ja yrittäjyys 

 kestävä kehitys 

 estetiikka 

 viestintä- ja mediaosaaminen 

 matematiikka ja luonnontieteet 
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 teknologia ja tietotekniikka 

 aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Matematiikka 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tutkinnon toteutussuunnitelma liitteessä 1, modulointisuunnitelma ja 
opintopolut liitteessä 2 kuvaavat tutkinnon osien toteutuksen etene-
mistä. Opiskelijan opintojen etenemisjärjestys määräytyy henkilö-
kohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 

 

 

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OSP 

Vapaasti valittavat tutkinnon osat valitaan Yhteisten ja vapaasti valittavat tutkinnon osat -

opetussuunnitelman tarjonnasta. 

 


