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I

Kultaajamestarin erikoisammattitutkinnon
osat ja muodostuminen

Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto
Pakolliset tutkinnon osat
1. Kullatun kohteen alkukartoitus ja dokumentointi
2. Korjaustyökokonaisuuden suunnittelu ja työturvallisuudesta huolehtiminen
3. Kullatun kohteen vaativa korjaustyö
Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee yhden osan
4. Esimiestaidot ja työn ohjaus
5. Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta
Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto muodostuu neljästä tutkinnon osasta,
joista kolme on pakollista ja yksi valinnainen tutkinnon osa. Tutkinto on valmis,
kun kaikki neljä tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.
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II

Kultaajamestarin erikoisammattitutkinnon
ammattitaitovaatimukset ja osaamisen
arviointi

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset määrittävät, mitä tutkinnon suorittajan
tulee osata suorittaessaan kyseistä tutkinnon osaa. Ammattitaidon osoittaminen
-kohdassa määritellään, mitä tutkinnon suorittaja tekee osoittaakseen ammattitaitonsa. Tutkintotilaisuudessa osoitettava ammattitaito arvioidaan hyväksytyn
suorituksen kriteerien mukaisesti. Tutkinnon suorittajan ammattitaitoa arvioivat
työnantajien, työntekijöiden ja opetusalan edustajat, joilla on riittävä suoritettavaan tutkintoon liittyvä ammattitaito ja riittävä perehtyneisyys arviointiin ja
suoritettavan tutkinnon perusteisiin.
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Kullatun kohteen alkukartoitus ja dokumentointi

Ammattitaitovaatimukset
Tutkinnon suorittaja osaa
 tunnistaa eri aikakausille tyypillisiä rakennus- ja sisustustapoja tai
esineiden tyylihistoriaa
 tutkia ja selvittää kullattujen rakennusosien ja -pintojen tai esineiden
vauriot
 kerätä arkistointikelpoista aineistoa kohteen dokumentointia varten.

Ammattitaidon osoittaminen
Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa aidoissa työelämätilanteissa. Työtehtäviä ovat eri aikakausille tyypillisten rakennus- ja sisustustapojen tai esineiden tyylihistorian tunnistaminen. Tutkinnon suorittaja tutkii ja selvittää korjattavan kohteen kullattujen rakennusosien ja -pintojen tai esineiden vauriot. Hän
kerää arkistointikelpoista aineistoa dokumentointia varten.
Tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattitaitovaatimusten mukaisissa
työtehtävissä. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön
työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään haastatteluilla ja muilla
menetelmillä siten, että tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset tulevat osoitetuksi kriteerien mukaisesti.
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Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain

Tutkinnon suorittaja tunnistaa eri aikakausille tyypillisiä rakennus- ja sisustustapoja tai esineiden
tyylihistoriaa.
Tutkinnon suorittaja
• selvittää kohteen arkkitehtuuria, rakennus- ja sisustustapoja tai esineiden tyylihistoriaa
• selvittää, miten kohde on suojeltu ja miten suojelu vaikuttaa suunnitelmiin ja toimintatapoihin
• määrittelee aiemmin käytetyt työtavat ja materiaalit
• arvostaa ja vaalii kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita
• ottaa huomioon kohteen iästä ja materiaalien aitoudesta muodostuvan arvoperustan.
Tutkinnon suorittaja tutkii ja selvittää kullattujen rakennusosien ja -pintojen tai esineiden vauriot.
Tutkinnon suorittaja
• soveltaa teoria- ja faktatietoja käytännön työhönsä
• etsii ja hankkii lisätietoa eri lähteistä kehittääkseen ammattitaitoaan
• tekee havaintoihin perustuvaa tutkimusta kohteesta
• löytää vaurioiden syitä ja tunnistaa niiden aiheuttajia
• arvioi vaurioiden vakavuuden
• laatii tekemiensä havaintojen perusteella toimivan korjaussuunnitelman
• ilmoittaa havainnoistaan työn tilaajalle.
Tutkinnon suorittaja kerää arkistointikelpoista aineistoa kohteen dokumentointia varten.
Tutkinnon suorittaja
• noudattaa alan yhteisiä ja yleisiä periaatteita
• noudattaa alan dokumentointiohjeita
• kerää ja tuottaa arkistointikelpoista dokumentointimateriaalia
• arvioi kohteen dokumentointitarvetta koko työprosessin ajan.
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Korjaustyökokonaisuuden suunnittelu ja työturvallisuudesta huolehtiminen

Ammattitaitovaatimukset
Tutkinnon suorittaja osaa
 suunnitella kullattavien rakennusosien tai esineiden korjaustyökokonaisuuden
 toimia kustannustietoisesti ja taloudellisesti
 huolehtia turvallisesta työympäristöstä ja ennakoida vaaratilanteita.

Ammattitaidon osoittaminen
Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa aidoissa työelämätilanteissa. Työtehtävänä on vaativan kultauskohteen työprosessin suunnittelu, joka sisältää
yksin tai ryhmässä tehtäviä vaativia ja kulttuurihistoriallisen arvon säilyttäviä korjaustöitä. Tutkinnon suorittaja toimii kustannustietoisesti ja taloudellisesti. Työtehtävänä on myös huolehtia kokonaisvaltaisesti turvallisesta työympäristöstä.
Tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattitaitovaatimusten mukaisissa
työtehtävissä. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön
työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään haastatteluilla ja muilla
menetelmillä siten, että tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset tulevat osoitetuksi kriteerien mukaisesti.

Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain

Tutkinnon suorittaja suunnittelee kullattavien rakennusosien tai esineiden korjaustyökokonaisuuden.
Tutkinnon suorittaja
• laatii korjaussuunnitelman historiallisen arvon säilyttävällä tavalla
• noudattaa voimassa olevia lakeja, asetuksia, säädöksiä ja ohjeita, jotka liittyvät rakennetun ympäristön
tai esineiden hoitoon ja korjaamiseen
• laatii kuvauksen kohteesta
• valitsee vanhaan hyväksi havaittuun tapaan perustuvat työmenetelmät
• käyttää aktiivisesti ja monipuolisesti hankkimaansa tietoa omaan ammattityöhönsä liittyvästä suunnittelusta, mitoituksesta ja toteutuksesta
• työskentelee alan yleisten periaatteiden mukaisesti joustavasti ja perustellusti työkohteittain
• tunnistaa oman osaamisensa tietojen ja taitojen rajat sekä arvostaa omaa ammattitaitoaan
• pyytää tarvittaessa muiden asiantuntijoiden apua.
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Tutkinnon suorittaja toimii kustannustietoisesti ja taloudellisesti.
Tutkinnon suorittaja
• toimii yrityksen tavoitteiden ja toimintaperiaatteiden mukaan
• työskentelee oma-aloitteisesti, suunnitelmallisesti ja itsenäisesti muuttuvissa toimintaympäristöissä
• laatii oman työnsä kannalta oleelliset työmenekki- ja materiaalilaskelmat
• laatii työlle aikataulun
• laatii työstään kustannusarvion
• määrittelee yhteistyössä työnjohdon kanssa tarvittavat henkilö- ja materiaaliresurssit
• huolehtii teline-, nosturi- ja suojaustarpeesta
• noudattaa suunnitelma- ja muissa asiakirjoissa sovittuja tavoitteita ja laatuvaatimuksia
• vaikuttaa omalla toiminnallaan myönteisesti yrityksen kannattavuuteen.
Tutkinnon suorittaja huolehtii turvallisesta työympäristöstä ja ennakoi vaaratilanteita.
Tutkinnon suorittaja
• työskentelee työturvallisuusmääräysten ja -ohjeiden mukaisesti
• painottaa kaikessa toiminnassaan työturvallisuuden merkitystä ja ohjeiden noudattamista
• tunnistaa työhön, työympäristöön ja työoloihin liittyvät vaaratekijät
• tekee työhönsä liittyvää jatkuvaa riskien arviointia
• ilmoittaa havaitsemistaan riskeistä työnjohdolle
• kiinnittää huomiota terveyteensä ja jaksamiseensa
• huolehtii ympäristönsuojelusta, jätteiden käsittelystä ja kestävästä kehityksestä omalla vastuu
alueellaan.
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Kullatun kohteen vaativa korjaustyö

Ammattitaitovaatimukset
Tutkinnon suorittaja osaa
 korjata vaativan kullatun kohteen
 luovuttaa valmiin työkokonaisuuden
 luovuttaa kirjallisen materiaalin.

Ammattitaidon osoittaminen
Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa aidoissa työelämätilanteissa. Työtehtävänä on vaurio- ja kuntokartoituksen sekä työsuunnitelman mukaan korjattava vaativa työkokonaisuus. Tutkinnon suorittaja tekee korjaukset kokonaisuudessaan, alustamateriaaleista kultauksen pintojen viimeistelyyn. Tutkinnon
suorittajan tehtävänä on myös luovuttaa valmis työ esimiehelle tai työn tilaajalle.
Tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattitaitovaatimusten mukaisissa
työtehtävissä. Siltä osin kuin vaadittava ammattitaito ei tule esiin käytännön
työtehtävissä, ammattitaidon osoittamista täydennetään haastatteluilla ja muilla
menetelmillä siten, että tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset tulevat osoitetuksi kriteerien mukaisesti.

Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain

Tutkinnon suorittaja korjaa vaativan kullatun työkohteen.
Tutkinnon suorittaja
• ratkaisee luovasti ja ennakoivasti ongelmia
• käyttää oman ammattinsa erikoistuneita tietoja ja taitoja
• arvioi itsenäisesti suunnitelmia ja tarvittaessa antaa korjaavaa palautetta
• kehittää tarvittaessa työmenetelmiä työn laadun, tuottavuuden ja taloudellisuuden parantamiseksi
• huomioi luontevasti työkohteessa rinnakkain tehtävät työvaiheet suhteessa omaan työhönsä
• korjaa oman ammattialansa vaativan työkohteen alustamateriaaleista alkaen, mukaan lukien kultauksen pintojen viimeistelyt.
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Tutkinnon suorittaja luovuttaa valmiin työkokonaisuuden.
Tutkinnon suorittaja
• osoittaa, että työ on tehty täysin valmiiksi
• osoittaa, että lopputulos on korjaussuunnitelman mukainen
• osoittaa, että ajalliset tavoitteet on saavutettu
• osoittaa, että työympäristö on asianmukaisesti siistitty ja viimeistelty
• selvittää asiakkaalle kohteen huolto- ja käyttöohjeet
• luovuttaa työn esimiehelle tai tilaajalle.
Tutkinnon suorittaja luovuttaa kirjallisen materiaalin.
Tutkinnon suorittaja
• esittelee tarvittavan määrän aineistoa dokumentointia varten
• varmistaa, että mahdollisesti työn aikana tulleet muutokset kirjataan loppuasiakirjoihin
• laatii huolto- ja käyttöohjeet kohteen huoltokirjaan
• dokumentoi itsenäisesti oman työnsä ja laatii korjausraportin
• arvioi omaa työsuoritustaan alkuperäiseen tai vastaavaan kohteeseen verrattuna.
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Esimiestaidot ja työnohjaus

Ammattitaitovaatimukset
Tutkinnon suorittaja osaa
 ohjata ja valvoa alan säädöksien ja määräyksien noudattamista
 perehdyttää työryhmän jäsenet työtehtäviin
 perehdyttää työryhmän jäsenet työturvallisuuteen
 ohjata ja opastaa työssäoppijoita.

Ammattitaidon osoittaminen
Tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa aidoissa työelämätilanteissa. Työtehtävänä on perehtyä alan säädöksiin ja määräyksiin niin, että pystyy esimiehenä ohjaamaan ja valvomaan niiden noudattamista. Tutkinnon suorittaja
perehdyttää työryhmänsä jäsenet sekä työtehtäviin että työturvallisuuteen. Työtehtävänä on myös ohjata ja opastaa työssäoppijoita.
Tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattitaitovaatimusten mukaisissa
työtehtävissä.
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Hyväksytyn suorituksen kriteerit ammattitaitovaatimuksittain

Tutkinnon suorittaja ohjaa ja valvoo alan säädöksien ja määräyksien noudattamista.
Tutkinnon suorittaja
• perehtyy alalla noudatettaviin säädöksiin ja määräyksiin
• perehtyy työlainsäädäntöön ja alan työehtosopimukseen
• tulkitsee ja perehdyttää esimiehenä työryhmän jäsenet noudattamaan säädöksiä ja määräyksiä
• vastaa esimiehenä yrityksen liikeidean, strategian ja arvojen noudattamisesta
• tekee päätöksiä oma-aloitteisesti, harkitusti ja oikea-aikaisesti
• ylläpitää omalla toiminnallaan hyvää työilmapiiriä
• huolehtii omasta ajankäytöstään ja jaksamisestaan.
Tutkinnon suorittaja perehdyttää työryhmän jäsenet työtehtäviin.
Tutkinnon suorittaja
• suunnittelee ja organisoi vastuualueensa työtehtävät tasapuolisesti
• ratkaisee ja järjestelee töiden tärkeysjärjestyksen taloudellisesti
• perehdyttää työntekijät työn laatua ja sujuvuutta koskeviin tavoitteisiin
• huomioi työntekijöiden erityisosaamisen
• ylläpitää ja kehittää työhyvinvointia
• kommunikoi vuorovaikutteisesti ja hyvässä yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa
• antaa ja ottaa vastaan palautetta rakentavasti
• huolehtii vastuualueensa henkilöiden työajan käytöstä ja jaksamisesta.
Tutkinnon suorittaja perehdyttää työryhmän jäsenet työturvallisuuteen.
Tutkinnon suorittaja
• ohjaa ja valvoo työturvallisuusmääräysten ja -ohjeiden noudattamista
• opastaa henkilökohtaisten suojaimien käytössä
• perehdyttää koneiden ja laitteiden käyttöturvallisuusohjeiden noudattamiseen
• perehdyttää työryhmän jäsenet huolehtimaan jätteiden käsittelystä, ympäristön suojelusta ja kestävästä kehityksestä
• opastaa huolehtimaan työympäristön siisteydestä ja järjestyksestä
• arvioi ja opastaa työryhmän jäsenet arvioimaan työhön, työympäristöön ja työoloihin liittyvät haitta- ja
vaaratekijät
• tekee työhönsä liittyvää jatkuvaa riskien arviointia.

12

Tutkinnon suorittaja ohjaa ja opastaa työssäoppijoita.
Tutkinnon suorittaja
• perehtyy ammattialan koulutus- ja tutkintojärjestelmään
• suhteuttaa työtehtävät ohjattavan henkilön osaamisen tason mukaan
• ohjaa ja opastaa työtehtäviin omalla esimerkillään
• edistää oman ammattitaidon siirtymistä ohjattaville
• ohjaa kultaustöiden valmistamista korostaen kunkin työvaiheen laatuvaatimuksia
• arvioi työssäoppijan edistymistä suhteessa asetettuihin tavoitteisiin
• arvioi ja kehittää realistisesti omaa ohjaustaitoaan.
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Tutkinnon osa toisesta ammattitutkinnosta

Kultaajamestarin erikoisammattitutkintoon voidaan sisällyttää yksi valinnainen
osa Yrittäjän ammattitutkinnosta: joko Yritystoiminnan suunnittelu, Yritystoiminnan käynnistäminen tai Yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen.
Koulutuksen järjestäjällä tulee olla voimassa oleva ko. näyttötutkinnon järjestämissopimus, tai koulutuksen järjestäjä voi ostaa näyttötutkintotilaisuudet sellaiselta tutkinnon järjestäjältä, jolla on näyttötutkinnon järjestämissopimus ko.
tutkintoon.
Todistuksen kyseisen osan suorittamisesta antaa aina ko. ammattitutkinnosta
vastaava tutkintotoimikunta. Restaurointialan tutkintotoimikunta hyväksyy kyseisen tutkinnon osan osaksi kultaajamestarin erikoisammattitutkintoa todistuksen perusteella.
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LIITE 1.

Kultaajamestarin erikoisammattitutkinnon
kuvaus

Kultaajamestarin erikoisammattitutkinto
Tutkinnon perusteiden voimaantulopäivä 1.6.2015 (36/011/2015)

Tutkinnon muodostuminen
Kultaajamestarin erikoisammattitutkinnon suorittamiseksi tulee suorittaa kolme
pakollista ja yksi valinnainen tutkinnon osa. Tutkinto on valmis, kun kaikki neljä
tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti. Pakolliset tutkinnon osat ovat kullatun
kohteen alkukartoitus ja dokumentointi, korjaustyökokonaisuuden suunnittelu
ja työturvallisuudesta huolehtiminen ja kullatun kohteen vaativa korjaustyö.
Valinnaisia tutkinnon osia ovat esimiestaidot ja työnohjaus sekä tutkinnon osa
yrittäjän ammattitutkinnosta: yritystoiminnan suunnittelu, yritystoiminnan käynnistäminen tai yritystoiminnan analysointi ja kehittäminen.

Tutkinnon suorittaneen osaaminen
Kultaajamestarin erikoisammattitutkinnon suorittaneella on alan ammattihenkilöltä edellytettävä ammattitaito. Tutkinnon suorittaneella on vahva kokonaisnäkemys ammatista ja siihen liittyvistä haasteista. Kultaajamestari toteuttaa monimuotoisia työkokonaisuuksia sekä yksin että yhteistyössä ryhmän kanssa. Hän
osaa joustavasti työskennellä ja ohjata työryhmän työskentelyä vaihtelevissakin
olosuhteissa ja työympäristöissä. Hän noudattaa alalla voimassa olevia lakeja,
asetuksia ja muita määräyksiä ja ohjeita. Kultaajamestarilla on hyvät edellytykset ylläpitää ja kehittää omaa toimintaansa sekä ratkaista työtehtäviin liittyviä
ongelmia. Kultaajamestarin erikoisammattitutkinnon suorittaneella on hyvät tiedonhaku- ja viestintätaidot sekä hyvät taidot työskennellä joustavasti erilaisten
ihmisten kanssa. Hän huolehtii turvallisesta työympäristöstä erittäin vaativissakin
työtilanteissa. Kultaajamestari arvostaa omaa ammattiaan ja edistää toiminnallaan
myös alan arvostusta.

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia
Kultaajamestarin erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia työntekijänä,
esimiehenä tai yrittäjänä. Työkohteena voi olla restauroitavassa rakennuksessa
tehtävät haasteelliset kullattujen pintojen tai rakennuksen osien korjaustyöt. Työkohde voi olla myös vanha kaluste, huonekalu, taidekehys tai muuta esineistöä.
Kaikki vanhat, aiemmin kullatut pinnat ja rakenteet tutkitaan, vauriot kartoitetaan ja dokumentoidaan. Uuden rekonstruktionkin on perustuttava tutkittuun
tietoon. Kultaajamestarin työnkuvaan sisältyy konservoivia, rekonstruoivia ja
restauroivia työmenetelmiä. Kultaajamestari valmistaa myös kokonaan uusia
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tuotteita. Kultaajamestarilla on valmiudet ohjata ja opastaa muiden työyhteisön
jäsenten suorittamia tehtäviä.

Tutkintotodistuksen antajan nimi ja asema
Tutkintotodistuksen antaa Opetushallituksen asettama tutkintotoimikunta.

Tutkinnosta päättävän kansallisen/alueellisen viranomaisen nimi ja
asema
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetushallitus, opetus- ja kulttuuriministeriön alainen keskusvirasto

Tutkinnon taso (kansallinen tai kansainvälinen)
ISCED 4

Arvosana-asteikko/hyväksymisvaatimukset
Hyväksytty/hylätty

Jatko-opintokelpoisuus
Tutkinto tuottaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin.

Säädösperusta
Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 631/1998, asetus ammatillisesta aikuiskoulutuksesta 812/1998

Tutkintotodistuksen voi säädösten mukaan saada seuraavilla tavoilla
Tutkinto suoritetaan osoittamalla tutkintotilaisuuksissa Opetushallituksen päättämissä tutkinnon perusteissa vaadittu ammattitaito. Tarvittaessa järjestetään
tutkintoon valmistavaa koulutusta. Koulutuksen järjestäjä huolehtii näyttötutkintoon ja siihen valmistavaan koulutukseen hakeutumisen, tutkinnon suorittamisen ja tarvittavan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaistamisesta.

Pohjakoulutusvaatimukset
Näyttötutkinnon suorittaminen on ammattitaidon hankkimistavasta riippumatonta. Tutkintoon osallistujalle ei ole asetettu muodollisia koulutusvaatimuksia.
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Verkkojulkaisu
ISBN 978-952-13-6120-3
ISSN-L 1798-887X
ISSN 1798-8888

Opetushallitus on hyväksynyt nämä näyttötutkinnon
perusteet ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun
lain nojalla.
Näyttötutkinnot ovat erityisesti aikuisväestöä varten
suunniteltu ja kehitetty tutkinnon suorittamistapa.
Näyttötutkintojen suunnittelu ja toteuttaminen
perustuvat opetusalan ja työelämän asiantuntijoiden
tiiviiseen yhteistyöhön.
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