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Tilaisuuden ohjelma

11.30–12.00 Tilannekatsaus taideteollisuusalan perustutkinnon uudistamiseen

12.00–16.00 Työskentelyä osaamisaloittain

12.00–12.45 Tuotteen valmistuksen ja saamenkäsityön osaamisala

12.45–13.15 Käsityön ohjaustoiminnan osaamisala

13.15–14.00 Sisustusalan ja verhoilualan osaamisala

14.00–14.15 Tauko

14.15–15.00 Soitinrakennusalan, jalometallialan ja kello- ja mikromekaanikanalan osaamisala

15.00–15.45 Puusepänalan, metalliseppäalan ja restaurointialan osaamisala
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Uudistamisen tavoitteet

• Kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa otetaan käyttöön yhtenäiset 

arviointikriteerit ja ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimusten 

kuvaustapaa uudistetaan. 

• Nyt käynnistyvässä taideteollisuusalan sekä tekstiili- ja muotialan 

perustutkintojen perusteiden uudistamistyössä arviointikriteeristöt korvataan 

kaikille perustutkinnoille yhteisellä arviointikriteeristöllä. 

• Tutkinnon osien nimet ja tutkintonimikkeet pysyvät ennallaan. Lisäksi 

vahvistetaan ammattitaitovaatimusten osaamisperusteisuutta. 
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Uusi arviointikriteeristö, osa 1
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Kiitettävä 5 •suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti ottaen huomioon 
muut toimijat
•toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti haastavissakin 
vuorovaikutustilanteissa
•soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ongelmanratkaisutilanteissa monipuolisesti 
ja kriittisesti
•esittää työhön ja toimintaympäristöön liittyviä perusteltuja 
kehittämisehdotuksia
•arvioi suoriutumistaan realistisesti ja esittää perusteltuja ratkaisuja 
osaamisensa kehittämiseen
•ymmärtää oman työnsä merkityksen osana laajempaa kokonaisuutta

Hyvä 4 •suunnittelee ja toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
•toimii yhteistyökykyisesti ja rakentavasti vuorovaikutustilanteissa
•selviytyy ongelmanratkaisutilanteista hyödyntäen monipuolisia ratkaisutapoja
•soveltaa työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti ja perustellusti
•arvioi suoriutumistaan realistisesti sekä tunnistaa vahvuuksiaan ja 
kehittämisen kohteitaan



Uusi arviointikriteeristö, osa 2

Hyvä 3 •toteuttaa työkokonaisuuden itsenäisesti
•toimii yhteistyökykyisesti ja aloitteellisesti vuorovaikutustilanteissa
•selviytyy tavanomaisista ongelmanratkaisutilanteista
•hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa monipuolisesti
•arvioi suoriutumistaan realistisesti

Tyydyttävä 2 •toteuttaa työn oma-aloitteisesti ja ohjeiden mukaisesti
•toimii yhteistyökykyisesti ja vuorovaikutteisesti
•tarvitsee vain harvoissa tilanteissa lisäohjeita
•hyödyntää työssä tarvittavaa tietoa tarkoituksenmukaisesti
•muuttaa toimintaansa saamansa palautteen ja omien havaintojen 
mukaisesti

Tyydyttävä 1 •toteuttaa työn ohjeiden mukaisesti
•toimii yhteistyökykyisesti
•tarvitsee joissakin tilanteissa lisäohjeita
•hyödyntää työssä tarvittavaa perustietoa
•muuttaa toimintaansa saamansa palautteen mukaisesti
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Uudistamisen toteutus ja aikataulu

Taideteollisuusalan

• Perusteet arvioilta lausuntokierroksella: 11/2021 (4.11.2021-

1.12.2021)

• Perusteiden julkaisu 10/2022

• Perusteiden arvioitu voimaantuloaika: 1.8.2023

• Uudistustyötä tehdään yhteistyössä tekstiili- ja muotialan 

perustutkinnon uudistamisen kanssa
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Uudistettavien tutkintojen perusteiden 

luonnosten esikatselulinkit

• Taideteollisuusalan perustutkinnon perusteen luonnoksen esikatselu 

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7599352/tiedot

• Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon perusteen luonnoksen esikatselu 

https://eperusteet.opintopolku.fi/beta/#/fi/ammatillinen/7593191/tutkinnonosa

t
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Yhteisiä ammattitaitovaatimuksia tekstiili- ja 

muotisalan perustutkinnon kanssa

• toimii osana työyhteisöä arvostaen omaa ja muiden työtä

• huolehtii työhyvinvoinnistaan ja käyttää ergonomisia työasentoja

• huolehtii käytettävistä työvälineistä, koneista ja laitteista

• noudattaa työturvallisuusohjeita ja -säädöksiä

• huolehtii työympäristönsä turvallisuudesta ja viihtyisyydestä

• käyttää työskentelyssä tarvittavia henkilönsuojaimia (lis. kun tarkoituksenmukaista)

• osaa ehkäistä tulityöonnettomuuksien syntymistä (lis. kun tarkoituksenmukaista)

• käyttää alan ammattisanastoa

• välttää hävikkiä sekä lajittelee ja kierrättää jätteet

• noudattaa sovittuja aikatauluja ja työaikoja sekä sopii muutoksista
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Suunnitteilla samansisältöisiä tutkinnon osia 

Yksi yhteinen tutkinnon osa: Verkkokauppaympäristössä toimiminen 15 osp

• Tekstiili- ja muotialan verkkokauppaympäristössä toimiminen 15 osp

• Toimiminen verkkokauppaympäristössä 15 osp

Yksi yhteinen tukinnon osa: Osaamisesta ja tuotteista viestiminen 10 osp

• Osaamisesta ja tuotteista viestiminen 10 osp

• Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla 10 osp
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Luvat, kortit ja pätevyydet

Ammattitaidon osoittamiseen loppuun lause:

“Lisäksi opiskelija suorittaa työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka 

ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa edellytetyn osaamisen 

osoittamiseksi.”
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Kiitos


