Tutkinnon perusteet
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
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Vaatteen valmistaminen
vaatturityönä, 45 osp
Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
•
•
•

suunnitella vaatteen ja sen valmistuksen vaatturityönä
kaavoittaa ja valmistaa vaatteen vaatturityönä
arvioida työtään.

Arviointi
Opiskelija suunnittelee vaatteen ja sen valmistuksen vaatturityönä.
Opiskelija
•
•
•
•
•

Tyydyttävä 1

•
•

•
•
•

toimii vuorovaikutuksessa asiakastilanteissa ja kirjaa ylös asiakkaan toiveet
ohjeiden mukaisesti
tekee vartaloanalyysin ja hahmottaa asiakkaan värimaailmaa ohjattuna
käyttää tietoa vaatteiden leikkauksista, linjoista ja mittasuhteista asiakkaalle
soveltuvan mallin valitsemisessa
piirtää esityskuvia mallista manuaalisesti tai digitaalisuutta hyödyntäen
tarviten ajoittain ohjausta
valitsee vaatteen valmistukseen soveltuvat vaatturityömenemät ohjeiden
mukaisesti
etsii ja käyttää tietoa valmistuksessa tarvittavista vaatturityömenetelmistä ja
materiaaleista sekä niiden ekologisuudesta ja taloudellisuudesta
noudattaa työskennellessään voimassa olevaa työlainsäädäntöä ja ottaa
huomioon työssään kuluttajansuojaa, tuotevastuuta sekä immateriaalioikeuksia
koskevan lainsäädännön
valitsee ja testaa vaatteeseen soveltuvat materiaalit ja lisätarvikkeet ohjeiden
mukaisesti
laatii aikataulutetun suunnitelman ohjatusti vaatteen valmistuksesta
vaatturityönä
laskee ohjatusti vaatteen hinta-arvion ottaen huomioon materiaali- ja
työkustannukset

Tyydyttävä 2
•
•

Hyvä 3
•
•

palvelee asiakasta hyödyntäen vaatturityöosaamistaan sekä dokumentoi
asiakkaan toiveet
tekee vartaloanalyysin huomioiden asiakkaan pukeutumistyylin ja vaatteen
käyttötarkoituksen sekä hahmottaa asiakkaan värimaailmaa ja huomioi
asiakkaan väritoiveita
käyttää tietoa ja osaamistaan vaatteen suunnittelussa ja suosittelee asiakkaan
toiveidenmukaisia vaatteen leikkauksia, linjoja ja mittasuhteita
piirtää esityskuvia manuaalisesti tai digitaalisuutta hyödyntäen
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•

•
•

•
•
•

käyttää eri tietolähteiden tietoa valmistuksessa tarvittavista
vaatturityömenetelmistä ja materiaaleista sekä niiden ekologisuudesta ja
taloudellisuudesta
valitsee valmistukseen soveltuvat vaatturityömenetelmät perustellusti
noudattaa työskennellessään voimassa olevaa työlainsäädäntöä ja ottaa
huomioon työssään kuluttajansuojaa, tuotevastuuta sekä immateriaalioikeuksia
koskevan lainsäädännön
valitsee ja testaa vaatteeseen soveltuvat materiaalit ja lisätarvikkeet
tarkoituksen mukaisesti
dokumentoi aikataulutetun suunnitelman vaatteen valmistuksesta vaatturityönä
laskee vaatteen hinta-arvion ottaen huomioon materiaali- ja työkustannukset

Hyvä 4
•
•

•

•
•

Kiitettävä 5

•
•

•
•
•
•

palvelee asiakasta yhteistyökykyisesti sekä hoitaa asiakastilanteen eri vaiheet
ja dokumentoinnin sujuvasti hyödyntäen monipuolisesti vaatturityöosaamistaan
tekee vartaloanalyysin huomioiden asiakkaan pukeutumistyylin ja vaatteen
käyttötarkoituksen, kartoittaa asiakkaan värimaailmaa sekä esittää
asiakkaalle soveltuvia vaihtoehtoja
soveltaa tietoa ja osaamistaan vaatteen suunnittelussa ja suosittelee asiakkaan
toiveidenmukaisia vaihtoehtoisia asiakkaalle sopivia vaatteen leikkauksia,
linjoja ja mittasuhteita
piirtää mittasuhteiltaan mallia vastaavia, selkeitä esityskuvia manuaalisesti
tai digitaalisuutta hyödyntäen
soveltaa monipuolisesti tietoa valmistuksessa tarvittavista
vaatturityömenetelmistä ja materiaaleista huomioiden ekologisuuden ja
taloudellisuuden
hyödyntää monipuolisesti ja perustellusti valmistukseen soveltuvia
vaatturityömenetelmiä
noudattaa työskennellessään voimassa olevaa työlainsäädäntöä ja ottaa
huomioon työssään kuluttajansuojaa, tuotevastuuta sekä immateriaalioikeuksia
koskevan lainsäädännön
valitsee ja testaa vaatteeseen soveltuvat materiaalit ja lisätarvikkeet
tarkoituksenmukaisesti ja perustellusti
suunnittelee vaatteen valmistuksen aikataulutuksen realistisesti asiakkaan
toiveiden mukaisesti ja noudattaa sitä
dokumentoi kattavan ja tarkoitukseen soveltuvan suunnitelman vaatteen
valmistuksesta vaatturityönä
laskee vaatteen perustellun hinta-arvion ottaen huomioon materiaali- ja
työkustannukset

Opiskelija kaavoittaa ja valmistaa vaatteen vaatturityönä.
Opiskelija

Tyydyttävä 1

•

ottaa asiakkaasta tarvittavat mitat ohjeiden avulla

3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

valitsee ohjattuna asiakkaan mittojen mukaisen kaavan hyödyntäen tietoa
peruskaavan rakenteesta ja tekee tarvittavat kaavalaskemat
kuosittelee ohjattuna mallia vastaavan kaavan ottaen huomioon asiakkaan
vartalon erityispiirteet
laskee materiaalitarpeet huomioiden hävikin
tekee leikkuusuunnitelman ja leikkaa tarviten ajoittain ohjausta
säätää ja valitsee tarkoituksenmukaiset koneet ja laitteet tarviten ohjausta
huoltaa ja puhdistaa työssään käyttämänsä koneet ja laitteet ohjeiden mukaan
noudattaa työturvallisuusohjeita
huolehtii työympäristön siisteydestä
lajittelee jätteet
käyttää ergonomisia työtapoja ja -asentoja
noudattaa työaikoja ja sovittua aikataulua
ompelee vaatteen sovitusvaiheeseen tarviten ajoittain ohjausta
sovittaa asiakkaalle ja tekee ohjattuna tarvittavat sovitusmuutokset
vaatteeseen ja kaavoihin varmistaen tuotteen istuvuuden
ompelee ja viimeistelee käyttötarkoitukseen soveltuvan vaatteen tarviten
ajoittain ohjausta
hyödyntää valmistuksessa ohjeiden mukaisia työotteita tarviten ajoittain ohjausta
hinnoittelee valmiin tuotteen ohjatusti
luovuttaa työn asiakkaalle kertoen tuotteen ominaisuuksista
tallentaa ohjatusti tarkoituksenmukaiset dokumentit työstä ja tuotetiedot

Tyydyttävä 2
•
•
•
•
•
•
•

Hyvä 3

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ottaa asiakkaasta tarvittavat mitat
valitsee asiakkaan mittojen mukaisen kaavan hyödyntäen tietoa peruskaavan
rakenteesta ja tekee tarvittavat kaavalaskemat
kuosittelee mallia vastaavan kaavan ottaen huomioon asiakkaan vartalon
erityispiirteet
laskee materiaalien menekin ja minimoi leikkuuhävikin
tekee leikkuusuunnitelman ja leikkaa tarkoituksenmukaisilla välineillä
säätää ja valitsee tarkoituksenmukaiset koneet ja laitteet
huoltaa ja puhdistaa työssään käyttämänsä koneet ja laitteet
tarkoituksenmukaisesti noudattaen ohjeita
noudattaa työturvallisuusohjeita
huolehtii työympäristön siisteydestä
lajittelee jätteet oikein
käyttää ergonomisia työtapoja ja -asentoja
noudattaa työaikoja ja sovittua aikataulua
ompelee vaatteen sovitusvaiheeseen
sovittaa asiakkaalle ja tekee tarvittavat sovitusmuutokset vaatteeseen ja
kaavoihin varmistaen tuotteen istuvuuden
ompelee ja viimeistelee käyttötarkoitukseen soveltuvan, laadukkaan vaatteen
hyödyntää valmistuksessa tarkoituksenmukaisia työotteita
hinnoittelee valmiin vaatteen realistisesti
luovuttaa työn asiakkaalle kertoen vaatteen ominaisuuksista, säilytyksestä
ja huollosta
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•

tallentaa tarkoituksenmukaiset dokumentit työstä ja tuotetiedot

•
•

ottaa asiakkaasta tarvittavat mitat tarkasti
valitsee asiakkaan mittojen mukaisen kaavan hyödyntäen tietoa peruskaavan
rakenteesta
tekee tarvittavat kaavalaskemat itsenäisesti asiakkaan mitoilla ja päättää
mallin ja materiaalin mukaiset väljyydet omatoimisesti
kuosittelee mallia vastaavan kaavan omatoimisesti ottaen huomioon
asiakkaan vartalon erityispiirteet
laskee materiaalien menekin tarkasti minimoiden hävikin
tekee taloudellisen leikkuusuunnitelman ja leikkaa huolellisesti
tarkoituksenmukaisilla välineillä
säätää ja valitsee tarkoituksenmukaiset koneet ja laitteet itsenäisesti
huoltaa ja puhdistaa oma-aloitteisesti ja systemaattisesti työssään
käyttämänsä koneet ja laitteet
noudattaa työturvallisuusohjeita
huolehtii työympäristön siisteydestä, järjestyksestä ja viihtyisyydestä
ottaen huomioon työyhteisön muut jäsenet
lajittelee syntyneet jätteet oma-aloitteisesti ja tarkasti
käyttää ergonomisia työtapoja ja -asentoja huolehtien työkyvystään
noudattaa työaikoja ja käyttää työajan tehokkaasti sekä toimii
vastuullisesti tavoitteen saavuttamiseksi sovitussa aikataulussa
ompelee vaatteen sovitusvaiheeseen
sovittaa vaatteen suunnitelmallisesti asiakkaalle ja tekee tarvittavat
sovitusmuutokset vaatteeseen ja kaavoihin varmistaen tuotteen istuvuuden
ompelee ja viimeistelee laadukkaan vaatteen joutuisasti
hyödyntää valmistuksessa tarkoituksenmukaisia työotteita sujuvasti
hinnoittelee valmiin vaatteen realistisesti laatimansa hinta-arvion pohjalta
luovuttaa työn asiakkaalle kertoen selkeästi ja asiantuntevasti
vaatteen ominaisuuksista, säilytyksestä ja huollosta
tallentaa tarkoituksenmukaiset dokumentit työstä ja tuotetiedot
oma-aloitteisesti ja systemaattisesti

Hyvä 4

•
•
•
•
•
•
•
•

Kiitettävä 5
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opiskelija arvioi työtään.
Opiskelija
•
•

Tyydyttävä 1
•

arvioi työtään ja työskentelyään
arvioi ohjattuna valmistamansa tuotteen laatua, ulkonäköä ja käytettävyyttä
sekä työskentelyyn käyttämäänsä aikaa ja kannattavuutta
ottaa vastaan palautetta, tunnistaa onnistumisiaan ja arvioi palautteen pohjalta
omia kehittymistarpeitaan ohjatusti

Tyydyttävä 2
Hyvä 3

•

arvioi omaa työtään ja työskentelyään suhteessa suunnitelmaan
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•
•

arvioi valmistamansa tuotteen laatua, ulkonäköä ja käytettävyyttä sekä
työskentelyyn käyttämäänsä aikaa ja kannattavuutta
ottaa vastaan palautetta, tunnistaa onnistumisiaan ja arvioi palautteen
pohjalta omia kehittymistarpeitaan

Hyvä 4
•
•

Kiitettävä 5

•

arvioi omaa työtään ja työskentelyään suhteessa tavoitteisiin ja suunnitelmaan
arvioi perustellusti valmistamansa tuotteen laatua, ulkonäköä ja käytettävyyttä
sekä työskentelynsä aikaa ja kannattavuutta
ottaa vastaan palautetta, tunnistaa onnistumisiaan ja arvioi palautteen
pohjalta omia kehittymistarpeitaan sekä tuotteen kehittämistarpeita.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla valmistuksen ja
valmistamalla asiakkaan mittojen mukaisen vaatteen vaatturityönä. Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa
vaatturille tyypillisessä työympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei
voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
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Jalkineiden valmistaminen, 45 osp
Ammattitaitovaatimukset
•
•
•

suunnitella jalkineiden valmistuksen
valmistaa jalkineet
arvioida työtään.

Arviointi
Opiskelija suunnittelee jalkineiden valmistuksen.
Opiskelija
•
•
•
•
•

Tyydyttävä 1
•
•
•
•
•

palvelee asiakasta ja perehtyy tilaustyöhön alkuohjauksen jälkeen
käyttää tietojaan käyttötarkoitukseen soveltuvista valmistusmenetelmistä,
materiaaleista ja lesteistä
piirtää esityskuvia mallista manuaalisesti tai digitaalisuutta hyödyntäen tarviten
ajoittain ohjausta
hyödyntää valmiin mallin kaavoja tai valmistaa kaavat ohjatusti
noudattaa työskennellessään voimassa olevaa työlainsäädäntöä ja ottaa huomioon
työssään kuluttajansuojaa, tuotevastuuta sekä immateriaalioikeuksia koskevan
lainsäädännön
valitsee sopivan lestin ohjattuna
valitsee yhteistyössä muiden kanssa jalkineen valmistukseen soveltuvat materiaalit
tiedostaen niiden ympäristövaikutuksia
valitsee käytettävät menetelmät ja välineet ohjeiden mukaisesti
laatii ohjatusti aikataulutetun suunnitelman jalkineiden valmistuksesta
arvioi jalkineiden valmistamisen kustannuksia

Tyydyttävä 2
•
•
•
•
•

Hyvä 3

•
•
•
•
•
•

palvelee asiakasta hyödyntäen jalkinealan osaamistaan ja perehtyy tilaustyöhön
soveltaa tietojaan ja osaamistaan käyttötarkoitukseen soveltuvista
valmistusmenetelmistä, materiaaleista ja lesteistä
piirtää esityskuvia manuaalisesti tai digitaalisuutta hyödyntäen
hyödyntää valmiin mallin kaavoja tai valmistaa kaavat
noudattaa työskennellessään voimassa olevaa työlainsäädäntöä ja ottaa huomioon
työssään kuluttajansuojaa, tuotevastuuta sekä immateriaalioikeuksia koskevan
lainsäädännön
valitsee soveltuvan lestin
valitsee jalkineiden valmistukseen soveltuvat materiaalit ottaen huomioon
taloudellisuuden ja ympäristövaikutukset
valitsee käytettävät menetelmät ja välineet tarkoituksen mukaisesti
hyödyntää eri tietolähteitä suunnittelun tukena
dokumentoi aikataulutetun jalkineiden valmistussuunnitelman
arvioi jalkineiden hinnan ottaen huomioon materiaali- ja työkustannukset

7

Hyvä 4
•
•
•
•
•

Kiitettävä 5

•
•
•
•
•
•
•

palvelee asiakasta itsenäisesti hyödyntäen monipuolisesti jalkinealan
osaamistaan ja perehtyy tilaustyöhön
soveltaa tietojaan vaihtoehtoisista, käyttötarkoitukseen soveltuvista
valmistusmenetelmistä, materiaaleista ja lesteistä
piirtää mittasuhteiltaan mallia vastaavia, selkeitä esityskuvia manuaalisesti tai
digitaalisuutta hyödyntäen
käyttää valmista kaavaa tai valmistaa kaavat
noudattaa työskennellessään voimassa olevaa työlainsäädäntöä ja ottaa huomioon
työssään kuluttajansuojaa, tuotevastuuta sekä immateriaalioikeuksia koskevan
lainsäädännön
valitsee soveltuvan lestin perustellusti
aikatauluttaa jalkineiden valmistuksen realistisesti
valitsee itsenäisesti jalkineen valmistukseen soveltuvat materiaalit
ottaen huomioon taloudellisuuden ja ympäristövaikutukset
valitsee käytettävät menetelmät ja välineet pyrkien tehokkaaseen toimintaan ja
laadukkaaseen lopputulokseen
hyödyntää monipuolisesti eri tietolähteitä suunnittelun tukena
dokumentoi kattavan ja tarkoitukseen soveltuvan jalkineiden
valmistussuunnitelman
antaa jalkineiden perustellun hinta-arvion ottaen huomioon materiaali- ja
työkustannukset.

Opiskelija valmistaa jalkineet.
Opiskelija

Tyydyttävä 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

työskentelee laaditun suunnitelman mukaisesti tarviten ajoittain ohjausta
käyttää valittuja materiaaleja huomioiden niiden ominaisuuksia
käyttää ja huoltaa koneita ja laitteita ohjatusti
valmistaa ja viimeistelee jalkineet ohjatusti laatuvaatimukset huomioiden
kysyy ongelmatilanteissa neuvoa
noudattaa työturvallisuusohjeita ja ottaa huomioon ergonomian
huolehtii työympäristön siisteydestä ja lajittelee syntyvät jätteet
noudattaa sovittuja aikatauluja ja työaikoja
toimii osana työyhteisöä
laatii jalkineiden tuotetiedot ja hoito-ohjeet sekä dokumentit työstä
tarviten ohjausta
laskee ohjatusti jalkineiden hinnan

Tyydyttävä 2

Hyvä 3

•
•
•
•
•

työskentelee laaditun suunnitelman mukaisesti
käyttää valittuja materiaaleja niiden ominaisuuksien mukaisesti
käyttää koneita ja laitteita tarkoituksenmukaisesti sekä tekee tarvittavat säädöt
käytettävien materiaalien mukaisesti
tekee tarvittavat päivittäishuollot koneille ja laitteille ohjeiden mukaan
valmistaa ja viimeistelee jalkineet laatuvaatimusten mukaisesti
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•
•
•
•
•
•
•

kysyy ongelmatilanteissa neuvoa
noudattaa työturvallisuusohjeita ja ottaa huomioon ergonomian
huolehtii työympäristön siisteydestä ja lajittelee syntyvät jätteet oikein
noudattaa sovittuja aikatauluja ja työaikoja ilmoittaen poikkeamista
toimii vuorovaikutuksessa työyhteisön kanssa
laatii jalkineiden tuotetiedot ja hoito-ohjeet ja tarkoituksenmukaiset dokumentit
työstä ohjeiden mukaan
laskee jalkineiden hinnan

Hyvä 4
•
•
•
•
•
•

Kiitettävä 5
•
•
•
•
•
•

hyödyntää laatimaansa valmistussuunnitelmaa ja huolehtii työprosessin
etenemisestä tehdyn suunnitelman mukaisesti
käyttää valittuja materiaaleja niiden ominaisuuksien mukaisesti
käyttää koneita ja laitteita tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti sekä tekee
tarvittavat säädöt käytettävien materiaalien mukaisesti
tekee tarvittavat päivittäishuollot koneille ja laitteille itsenäisesti
valmistaa ja viimeistelee jalkineet kustannustehokkaasti ja laatuvaatimusten
mukaisesti
ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita ja tekee valintoja ja päätöksiä
oma-aloitteisesti
noudattaa työturvallisuusohjeita ja ottaa huomioon ergonomian
huolehtii työympäristön siisteydestä sekä lajittelee syntyvät jätteet oikein
minimoiden hävikkiä
noudattaa sovittuja aikatauluja ja työaikoja sekä neuvottelee poikkeamista
toimii yhteistyökykyisesti osana työyhteisöä
laatii selkeät tuotetiedot ja hoito-ohjeet sekä tallentaa tarkoituksenmukaiset
dokumentit työstä oma-aloitteisesti.
laskee jalkineiden hinnan tarkasti

Opiskelija arvioi työtään.
Opiskelija
•

Tyydyttävä 1

•
•
•

arvioi omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan ammattialansa
yrittäjänä toimimiseen
arvioi omaa työtään ja työskentelyään
arvioi ohjattuna valmistamiensa jalkineiden laatua, ulkonäköä ja käytettävyyttä
sekä työskentelyyn käyttämäänsä aikaa ja kannattavuutta
ottaa vastaan palautetta, tunnistaa onnistumisiaan ja arvioi palautteen pohjalta
omia kehittymistarpeitaan ohjatusti

Tyydyttävä 2

Hyvä 3

•
•
•

arvioi mahdollisuuksia tuotteistaa osaamistaan
arvioi omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan ammattialansa
yrittäjänä toimimiseen
arvioi omaa työtään ja työskentelyään suhteessa suunnitelmaan
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•
•

arvioi valmistamiensa jalkineiden laatua, ulkonäköä ja käytettävyyttä sekä
työskentelyyn käyttämäänsä aikaa ja kannattavuutta
ottaa vastaan palautetta, tunnistaa onnistumisiaan ja arvioi palautteen pohjalta
omia kehittymistarpeitaan

Hyvä 4
•
•

Kiitettävä 5

•
•
•

arvioi mahdollisuuksia tuotteistaa osaamistaan
arvioi omia vahvuuksiaan ja mahdollisuuksiaan ammattialansa
yrittäjänä toimimiseen
arvioi omaa työtään ja työskentelyään suhteessa tavoitteisiin ja suunnitelmaan
arvioi perustellusti valmistamiensa jalkineiden laatua, ulkonäköä ja käytettävyyttä
sekä työskentelyyn käyttämäänsä aikaa ja kannattavuutta
ottaa vastaan palautetta, tunnistaa onnistumisiaan ja arvioi palautteen
pohjalta omia kehittymistarpeitaan sekä tuotteen kehittämistarpeita.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä käytännön työtehtävissä valmistamalla jalkineet
asiakastyönä. Osaaminen osoitetaan ammattialalle tyypillisessä työympäristössä. Siltä osin kuin
tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon
osoittamista täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
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Jalkineiden kaavoittaminen, 15 osp
Ammattitaitovaatimukset
Opiskelija osaa
•
•
•

suunnitella jalkineita
kaavoittaa jalkineita ja valita lestin
arvioida työtään.

Arviointi
Opiskelija suunnittelee jalkineet.
Opiskelija
•
•
•

Tyydyttävä 1
•
•

suunnittelee käyttötarkoitukseen soveltuvat jalkineet
tuottaa kuvia tuotteesta
noudattaa työskennellessään voimassa olevaa työlainsäädäntöä ja ottaa huomioon
työssään kuluttajansuojaa, tuotevastuuta sekä immateriaalioikeuksia koskevan
lainsäädännön
valitsee ohjattuna soveltuvat materiaalit huomioiden niiden ympäristövaikutuksia
käyttää työssään kaavoituksen käsitteitä

Tyydyttävä 2
•
•
•

Hyvä 3
•
•

suunnittelee käyttötarkoitukseen soveltuvia jalkineita asiakaslähtöisesti
tuottaa selkeitä teknisiä tuotekuvia
noudattaa työskennellessään voimassa olevaa työlainsäädäntöä ja ottaa huomioon
työssään kuluttajansuojaa, tuotevastuuta sekä immateriaalioikeuksia koskevan
lainsäädännön
valitsee suunniteltavaan tuotteeseen soveltuvat materiaalit huomioiden niiden
ympäristövaikutuksia
käyttää työssään alan ammattisanastoa ja kaavoituksen käsitteitä

Hyvä 4
•
•
•

Kiitettävä 5
•
•

suunnittelee erilaisia, sopusuhtaisia ja käyttötarkoitukseen soveltuvia jalkineita
asiakaslähtöisesti
tuottaa laadukkaita teknisiä ja visuaalisia kuvia tuotteesta
noudattaa työskennellessään voimassa olevaa työlainsäädäntöä ja ottaa huomioon
työssään kuluttajansuojaa, tuotevastuuta sekä immateriaalioikeuksia koskevan
lainsäädännön
valitsee itsenäisesti ja perustellusti suunniteltavaan tuotteeseen soveltuvat
materiaalit arvioiden niiden ympäristövaikutuksia
käyttää työssään sujuvasti ja systemaattisesti alan ammattisanastoa ja
kaavoituksen käsitteitä.
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Opiskelija kaavoittaa jalkineet ja valitsee lestin.
Opiskelija

Tyydyttävä 1

•
•
•
•
•
•
•

perehtyy kaavoitettavaan jalkinemalliin
valitsee jalkinemalliin soveltuvan lestin
tekee ohjatusti lestiä vastaavan raakakaavan
osittelee leikkuukaavat
lisää kaavaan tarvittavat saumanvarat ja merkinnät tarviten ajoittain ohjausta
valmistaa ja sovittaa ohjattuna sovitusjalkineen
tallentaa tarkoituksenmukaiset dokumentit työstä sovitussa muodossa jatkokäyttöä
varten tarviten ohjausta

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

perehtyy kaavoitettavaan jalkinemalliin
valitsee jalkinemalliin soveltuvan lestin ottaen huomioon jalan ja lestin suhteen
muokkaa lestiä tarvittaessa ottaen huomioon jalan mitat
tekee lestiä vastaavan raakakaavan
osittelee leikkuukaavat tarkasti
lisää kaavaan tarvittavat saumanvarat ja merkinnät
valmistaa tekemillään kaavoilla sovitusjalkineen
sovittaa ja tarkistaa jalkineiden istuvuuden sekä yksityiskohdat
tekee tarvittavat kaavamuutokset
tallentaa tarkoituksenmukaiset dokumentit työstä sovitussa muodossa jatkokäyttöä
varten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

perehtyy kaavoitettavaan jalkinemallin itsenäisesti
valitsee jalkinemalliin soveltuvan lestin asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan
muokkaa lestiä tarvittaessa ottaen huomioon jalan mitat
kaavoittaa erityyppisiä jalkineita sujuvasti
tekee siistin ja selkeän raakakaavan
osittelee leikkuukaavat siististi ja tarkasti
lisää itsenäisesti kaavaan tarvittavat saumanvarat ja merkinnät
valmistaa tekemillään kaavoilla laadukkaan sovitusjalkineen
sovittaa ja tarkistaa jalkineiden istuvuuden sekä yksityiskohdat suunnitelmallisesti
tekee tarvittavat kaavamuutokset itsenäisesti ja sujuvasti
tallentaa tarkoituksenmukaiset dokumentit työstä sovitussa muodossa jatkokäyttöä
varten oma-aloitteisesti.

Tyydyttävä 2

Hyvä 3

Hyvä 4

Kiitettävä 5

Opiskelija arvioi työtään.
Opiskelija

Tyydyttävä 1

•
•

arvioi omaa työtään ja työskentelyään
arvioi ohjattuna valmistamiensa kaavojen käytettävyyttä sekä työskentelyyn
käyttämäänsä aikaa ja kannattavuutta
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•

ottaa vastaan palautetta, tunnistaa onnistumisiaan ja arvioi palautteen pohjalta omia
kehittymistarpeitaan ohjatusti

•
•

arvioi omaa työtään ja työskentelyään suhteessa suunnitelmaan
arvioi valmistamiensa kaavojen käytettävyyttä sekä työskentelyyn käyttämäänsä
aikaa ja kannattavuutta
ottaa vastaan palautetta, tunnistaa onnistumisiaan ja arvioi palautteen pohjalta
omia kehittymistarpeitaan

Tyydyttävä 2

Hyvä 3

•

Hyvä 4
•
•

Kiitettävä 5

•

arvioi omaa työtään ja työskentelyään suhteessa tavoitteisiin ja suunnitelmaan
arvioi perustellusti valmistamiensa kaavojen käytettävyyttä sekä työskentelyyn
käyttämäänsä aikaa ja kannattavuutta
ottaa vastaan palautetta, tunnistaa onnistumisiaan ja arvioi palautteen pohjalta
omia kehittymistarpeitaan sekä tuotteen kehittämistarpeita.

Ammattitaidon osoittamistavat
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä suunnittelemalla ja
kaavoittamalla jalkineet alalle tyypillisessä työympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua
ammattitaitoa ei voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista täydennetään
yksilöllisesti muilla tavoin.
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