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HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO JA SEN 

MUODOSTUMINEN 

 

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

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

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

misen arvioinnin.  

 

Lain mukaan ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet 

alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään 

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

sesta annetussa laissa tarkoitettuna ammatillisena peruskoulutuksena tai ammatillisesta aikuiskou-

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

 

Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettava perustutkinto muodostuu ammatillisista tutkinnon 

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

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

 

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

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

seen liittyvät yleiset periaatteet ja käytänteet on esitetty erillisessä opetussuunnitelman yhteisessä 

osassa. Työssäoppimiseen liittyvät käytänteet on esitetty erillisessä työssäoppimisen järjestämis-

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

tussuunnitelma, joka sisältää tarkemmat kuvaukset ja arviointikriteerit opinnoista. 

 

Edellä mainitut erilliset dokumentit on saatavilla Sampon www-sivuilla:  

Opetussuunnitelman yhteinen osa 

Työssäoppimisen järjestämissuunnitelma 

Yhteisten tutkinnon osien opetussuunnitelma 

 

 

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan 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
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Kuva 1. Tutkinnon muodostuminen osaamispisteinä 
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Taulukko1. Tutkinnon osien suunniteltu toteuttamisjärjestys 

 

  

Hotelli-,  ravintola- ja catering-alan perustutkinto,  

hotellipalvelun osaamisala
Osaamis-

pistettä 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Pakolliset tutkinnon osat, 90 osp

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 x

Asiakaspalvelu- ja myynti 25 x

Vastaanoton asiakaspalvelu 35 x x

Valinnaiset tutkinnon osat, 45 osp

Juomien myynti ja tarjoilu 20 x

Kahvilapalvelut 15 x

Kokouspalvelut 15 x

Majoitusliikkeen varaustoiminnot 20 x

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 x

Venäjä osaaminen 15 x

Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Äidinkieli 5 x x

Toinen kotimainen kieli 1 x x

Vieras kieli 2 x x

Valinnaiset opinnot 3

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Matematiikka 3 x x

Fysiikka ja kemia 2 x

Tieto- ja viestintätekniikka ja sen soveltaminen 1 x x

Valinnaiset opinnot 3

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen

Yhteiskuntataidot 1 x

Työelämätaidot 1 x

Yrittäjyys ja yritystoiminta 1 x

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 2 x x

Valinnaiset opinnot 3

Sosiaalinen ja kultturinen osaaminen

Kulttuurien tuntemus

Taide ja kulttuuri x

Etiikka

Psykologia

Ympäristöosaaminen

Jokin yhteisten tutkintojen osa-alueista x x x

Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 osp

Erikoisleivonnaiset 5

Taitava ammattilainen 5

Majoitus-, kokous- ja kongressipalvelut 5

Syventävä viini- ja baarityöskentely 5

Barista - kahvilanjuomatuotteet 5

Venäjän kieli ja kulttuuri 5

Hienoimmat jälkiruoat 5

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Tutkinnon osa ammattitaitoa syventävistä tai laajentavista ammatillisista tutkinnon osista

Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa

Tutkinnon osa yhteisistä tutkinnon osista tai lukio-opinnoista

Tutkinnon osa jatko-opintovalmiuksia tai ammatillista kehittymistä tukevista opinnoista

Työkokemuksen kautta hankittuun osaamiseen perustuva tutkinnon osa

7 valinnaiset 

8 pakolliset / 3 valinnaiset

6 pakolliset / 3 valinnaiset

5 pakolliset / 3 valinnaiset
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KOULUTUKSEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET, TOTEUTTAMISTAVAT, 

OPPIMISYMPÄRISTÖT JA OSAAMISEN ARVIOINTI 

 

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, 90 OSP 

 

MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUISSA TOIMIMINEN, 30 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija tai tutkinnon suorit-
taja osaa 

 kunnostaa asiakas- ja työtiloja 

 valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten 

 pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta ja riittävyydestä  

 palvelee asiakkaita  

 myy tuotteita tai palveluja sekä rekisteröi myyntiä 

 järjestää ja siistii asiakas- ja työtiloja ja/tai kunnostaa majoi-
tusliikkeen huoneita 

 toimii astiahuollon tehtävissä  

 puhdistaa työvälineitä, koneita ja laitteita sekä asiakas- ja 
työtiloja  

 noudattaa omavalvontasuunnitelmaa. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista jo ole-
massa. Opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on oikeus saada am-
mattitaitoa vastaava osaaminen 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 tai tutkin-
non suorittajan tulee voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja 
arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olen-
naisesti arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osallis-
tuneiden kesken. 
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Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyydyt-
tävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkinnon 
perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

Työprosessin hallinta 

 Työvuorossa toimiminen 

 Asiakaspalvelussa ja ruoanvalmistuksessa toimiminen 

 Laadukas ja kestävän kehityksen mukainen toiminta 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Aamiais- tai lounasruokien valmistaminen ja asiakaspalve-
lussa toimiminen 

 Työvälineiden ja menetelmien käyttö 

 Asiakas- ja työtilojen sekä koneiden ja laitteiden puhdistami-
nen 

 Myynnin rekisteröiminen 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Toimialan tunteminen 

 Raaka-aineiden tunteminen  

 Toimiminen työssä ja työyhteisössä 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-
misen näytössä. Näyttöpaikalla tulee olla työelämää vastaavat olo-
suhteet. Osoitettava osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa mää-
rättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.  

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-
misen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla majoitus- tai ravit-
semisalan yrityksen tai toimipaikan yksittäisissä työtehtävissä työryh-
män jäsenenä. Hän kunnostaa asiakas- ja työtiloja ja/tai majoitusliik-
keen huoneita, valmistaa tuotteita tai palveluita, palvelee asiakkaita 
sekä huolehtii asiakas- ja työtilojen siisteydestä ja viihtyisyydestä.  

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

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

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

Toimialan tunteminen näytetään oppimistehtävällä joka arvioidaan 
ammattiosaamisen näytön arvioinnin yhteydessä. 
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Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus koululla luokkatiloissa, opetuskeittiöllä, opiskelija-
ravintolassa, opetusravintolassa ja kahvilassa 

 ravitsemisalan toimipaikkojen tilat  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan opetus, ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

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

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot   

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia 
työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. 
hän soveltaa fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin perustuvia menetel-
miä ja toimintatapoja työssään. 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteis-
kunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakenta-
valla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oi-
keuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arki-
elämässä. Hän pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan epäkoh-
tien poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusla-
keja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri 
kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansain-
välisissä toiminnoissa. 

Kestävä kehitys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja toimii ammattinsa kestävän kehi-
tyksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen pe-
riaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa alan työtehtävissä keskeisiä 
kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Opiske-
lija suorittaa Sampon Keke- passin. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

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

 matematiikka integroidaan opetuskeittiöllä peruslaskutoimi-
tukset tuotteiden hinnoittelussa, reseptien suurentamisessa 
ja muissa ammattialan laskuissa. 

 kemiassa pesuaineet, perusruoanvalmistuksen ja muissa 
ammattialan asioissa. 

 fysiikka, koneiden ja laitteiden käyttäminen, työturvallisuus, 
ergonomia 

 äidinkieli raporttien tekeminen, viestiminen vuorovaikutusti-
lanteissa (asiakaspalvelu) 



   OPETUSSUUNNITELMA   8 (78) 

   

 työelämätaidot, opetuskeittiöllä ja koulun ravintoloissa tai 
työssäoppimispaikalla toimiminen 

Integroidaan käytännön opetuksessa ja luokkaopetuksena. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan ensimmäisenä. 

 

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin   
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työvuorossa         
toimiminen 

tulee työvuoroon pukeu-
tuneena tehtävän vaati-
malla tavalla ja huolehtii 
ulkoisesta olemukses-
taan 

tulee työvuoroon pukeu-
tuneena tehtävän vaati-
malla tavalla ja huolehtii 
ulkoisesta olemukses-
taan 

tulee työvuoroon pukeu-
tuneena tehtävän vaati-
malla tavalla ja huolehtii 
ulkoisesta olemukses-
taan 

noudattaa työaikoja   noudattaa työaikoja ja 
sopii tarvittaessa poik-
keamista  

noudattaa työaikoja ja 
sopii tarvittaessa poik-
keamista  

suunnittelee ja aikatau-
luttaa työvuoronsa teh-
täviä ohjattuna 

suunnittelee ja aikatau-
luttaa työvuoronsa teh-
täviä ohjeen mukaan  

suunnittelee ja aikatau-
luttaa työvuoronsa teh-
täviä omatoimisesti toi-
mintaohjeen mukaisesti 

kunnostaa toisen apuna 
asiakas- ja työtiloja so-
vitulla tavalla ja/tai ma-
joitusliikkeen huoneita 
asiakkaiden käyttöön 

kunnostaa ohjeen mu-
kaan asiakas- ja työti-
loja ja/tai majoitusliik-
keen huoneita asiakkai-
den käyttöön 

kunnostaa itsenäisesti 
ohjeen mukaan asia-
kas- ja työtiloja ja/tai 
majoitusliikkeen huo-
neita asiakkaiden käyt-
töön 

Asiakaspalvelussa ja 
ruoanvalmistuksessa 
toimiminen 

toimii tavanomaisissa 
palvelutilanteissa ja us-
kaltaa kommunikoida 
asiakkaiden kanssa 

toimii ystävällisesti pal-
velutilanteissa 

toimii asiakaslähtöisesti 
ja ystävällisesti erilai-
sissa palvelu- tilan-
teissa 

 osallistuu opastettuna 
esivalmistustöihin ja aa-
miais- tai lounasruokien 
valmistamiseen ja vält-
tää hävikin syntymistä   

osallistuu ohjeiden mu-
kaan esivalmistustöihin 
aamiais- tai lounasruo-
kien valmistamiseen ja 
välttää hävikin synty-
mistä  

osallistuu omatoimisesti 
esivalmistustöihin aa-
miais- tai lounasruokien 
valmistamiseen ja vält-
tää hävikin syntymistä 

 toimii toisen apuna tuot-
teiden esille laittoon, 
tarjoiluun, asiakaspalve-
luun, myyntiin ja rahas-
tukseen liittyvissä tehtä-
vissä 

toimii ohjeen mukaan 
tuotteiden esille laittoon, 
tarjoiluun, asiakaspalve-
luun, myyntiin ja rahas-
tukseen liittyvissä tehtä-
vissä 

toimii omatoimisesti toi-
mintaohjeen mukaan 
tuotteiden esille laittoon, 
tarjoiluun, asiakaspalve-
luun, myyntiin ja rahas-
tukseen liittyvissä tehtä-
vissä 



   OPETUSSUUNNITELMA   9 (78) 

   

Laadukas ja         
kestävän kehityksen 
mukainen toiminta 

pitää huolen toisen 
apuna myytävien tuot-
teiden laadusta ja riittä-
vyydestä 

pitää huolen ohjeiden 
mukaan  myytävien 
tuotteiden laadusta  ja 
riittävyydestä 

pitää huolen omatoimi-
sesti ja vastuullisesti 
myytävien tuotteiden 
laadusta ja riittävyy-
destä 

 toimii astiahuollon teh-
tävissä ja siistii as-
tiahuollon tilat  

toimii astiahuollon eri 
vaiheissa sekä siistii as-
tiahuollon tilat  

toimii astiahuollon eri 
vaiheissa omatoimisesti 
ja ripeästi sekä ylläpitää 
siisteyttä ja järjestystä 
työskentelyn aikana  

 lajittelee jätteet ohjeen 
mukaan 

lajittelee jätteet omatoi-
misesti  

lajittelee jätteet omatoi-
misesti ja huolellisesti  

 siistii ja järjestää toisen 
apuna työ- ja asiakasti-
loja. 

siistii ja järjestää työ- ja 
asiakastilat ohjeen mu-
kaan. 

siistii ja järjestää oma-
toimisesti työ- ja asia-
kastiloja sekä pitää ne 
siistinä ja järjestyksessä 
työskentelyn aikana. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja mate-
riaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Aamiais- tai lounas-
ruokien                
valmistaminen ja 
asiakaspalvelussa 
toimiminen  

valmistaa toisen apuna 
erilaisista raaka-aineista 
aamiais- tai lounasruo-
kia soveltuvia ruoanval-
mistusmenetelmiä käyt-
täen tai kunnostaa 
myyntilinjastoa 

valmistaa ohjeen mu-
kaan erilaisista raaka-
aineista aamiais- tai lou-
nasruokia soveltuvia 
ruoanvalmistusmenetel-
miä käyttäen tai kun-
nostaa myyntilinjaston  

valmistaa itsenäisesti 
ohjeen mukaan erilai-
sista raaka-aineista aa-
miais- tai lounasruokia 
soveltuvia ruoanvalmis-
tusmenetelmiä käyttäen 
tai kunnostaa itsenäi-
sesti toimintaohjeen 
mukaan myyntilinjaston 

palvelee asiakkaita oh-
jattuna 

palvelee asiakkaita oh-
jeen mukaan 

palvelee asiakkaita itse-
näisesti 

Työvälineiden ja  
menetelmien käyttö 

käyttää käyttöohjeen 
mukaan työtehtävissä 
tarvittavia työvälineitä, 
koneita ja laitteita, tarvit-
tavia suojaimia sekä 
menetelmiä turvallisesti  

käyttää käyttöohjeen 
mukaan työtehtävissä 
tarvittavia työvälineitä, 
koneita ja laitteita, tarvit-
tavia suojaimia sekä 
menetelmiä turvallisesti 
ja tarkoituksenmukai-
sesti  

käyttää omatoimisesti 
käyttöohjeen mukaan 
työtehtävissä tarvittavia 
työvälineitä, koneita ja 
laitteita, tarvittavia suo-
jaimia sekä menetelmiä 
turvallisesti, huolellisesti 
ja taloudellisesti 

 ilmoittaa viallisista työ-
välineistä esimiehelle 

huolehtii koneiden, lait-
teiden ja työvälineiden 
kunnosta ja ilmoittaa vi-
allisista työvälineistä 
esimiehelle 
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Asiakas- ja työtilojen 
sekä koneiden ja 
laitteiden puhdista-
minen 

puhdistaa opastettuna 
koneita ja laitteita 

puhdistaa puhdistusoh-
jeiden mukaan koneita 
ja laitteita 

puhdistaa omatoimisesti 
puhdistusohjeiden mu-
kaan koneita ja laitteita 

kokoaa, purkaa ja puh-
distaa opastettuna asti-
anpesukoneen 

kokoaa, purkaa ja puh-
distaa astianpesuko-
neen ohjeen mukaan 

kokoaa, purkaa ja puh-
distaa astianpesuko-
neen itsenäisesti 

puhdistaa majoitustiloja 
tai muita tiloja opastet-
tuna käyttäen asianmu-
kaista työjärjestystä, 
puhdistusaineita ja me-
netelmiä 

puhdistaa majoitustiloja 
tai muita tiloja ohjeen 
mukaan käyttäen asian-
mukaista työjärjestystä, 
puhdistusaineita ja me-
netelmiä 

puhdistaa majoitustiloja 
tai muita tiloja itsenäi-
sesti käyttäen asianmu-
kaista työjärjestystä, 
puhdistusaineita ja me-
netelmiä 

Myynnin                
rekisteröiminen 
 

käyttää myynnin rekiste-
röinnissä tutussa työti-
lanteessa kassaa tai 
kassajärjestelmää opas-
tettuna. 

käyttää myynnin rekiste-
röinnissä kassaa tai 
kassajärjestelmää oh-
jeen mukaan. 

käyttää myynnin rekiste-
röinnissä luontevasti ja 
itsenäisesti kassaa tai 
kassajärjestelmää. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon        
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Toimialan            
tunteminen 

on perehtynyt paikka-
kunnan majoitus- ja ra-
vitsemisalan toimipaik-
koihin siten, että osaa ni-
metä majoitusyrityksiä, 
ravintoloita ja erilaisia 
toimipaikkoja 

on perehtynyt alueen 
majoitus- ja ravitsemis-
alan toimipaikkoihin si-
ten, että nimeää majoi-
tusyrityksiä, ravintoloita 
ja erilaisia toimipaikkoja 
esittelee niiden tuotteita 
ja palveluita 

on perehtynyt valtakun-
nallisiin ja alueellisiin 
majoitus- ja ravitsemis-
alan toimipaikkoihin, 
niiden tuotteisiin ja pal-
veluihin siten, että pys-
tyy vertailemaan niitä 

Raaka-aineiden    
tunteminen  

tunnistaa työtehtäviinsä 
liittyviä tavallisimpia 
raaka-aineita tai tuotteita 
ja arvioi opastettuna nii-
den laatua ennen käyt-
töä ja käytön aikana 

tunnistaa työtehtäviinsä 
liittyviä raaka-aineita tai 
tuotteita ja arvioi niiden 
laatua aistinvaraisesti 

tunnistaa työtehtäviinsä 
liittyviä raaka-aineita tai 
tuotteita, arvioi niiden 
laatua aistinvaraisesti 
sekä ilmoittaa oma-
aloitteisesti laadun 
poikkeamista 

 on perehtynyt erityisruo-
kavalioihin (laktoositon, 
maidoton, keliakia) siten, 
että pystyy opastettuna 
luotettavasti kertomaan 
asiakkaille, mitkä toimi-
paikan tuotteet sopivat 
heille 

on perehtynyt erityisruo-
kavalioihin siten, että 
pystyy ohjeen mukaan 
luotettavasti kertomaan 
asiakkaille, mitkä toimi-
paikan tuotteet sopivat 
heille 

on perehtynyt erityis-
ruokavalioihin siten, 
että pystyy luotettavasti 
kertomaan asiakkaille, 
mitkä toimipaikan tuot-
teet sopivat heille 
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Toimiminen työssä 
ja työyhteisössä 

on perehtynyt opastet-
tuna työtään koskeviin 
työyhteisön sääntöihin ja 
toimintatapoihin ja toimii 
niiden mukaan. 

on perehtynyt ohjeen 
mukaan työtään koske-
viin työyhteisön sääntöi-
hin ja toimintatapoihin ja 
toimii niiden mukaan. 

on perehtynyt omatoi-
misesti työtään koske-
viin työyhteisön sään-
töihin ja toimintatapoi-
hin ja toimii niiden mu-
kaan. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4.  Elinikäisen oppi-
misen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja         
ongelmanratkaisu 

tarvitsee opastusta arvi-
oidessaan omien työ-
suorituksiensa onnistu-
mista ja kykenee otta-
maan vastaan palautetta  

arvioi työsuorituksiensa 
onnistumista ja kyke-
nee ottamaan vastaan 
palautetta  

arvioi työsuorituksiensa 
onnistumista ja perus-
telee arviointiaan sekä 
muuttaa tarvittaessa 
työtapojaan  

Vuorovaikutus ja    
yhteistyö 

pystyy toimimaan erilais-
ten ihmisten kanssa työ-
yhteisössä ja ryhmässä 
ja pyytää tarvitessaan 
apua muilta 

toimii erilaisten ihmis-
ten kanssa työyhtei-
sössä ja ryhmässä  

toimii yhteistyökykyi-
sesti ja tasavertaisesti 
erilaisten ihmisten 
kanssa ja työyhteisön 
ja ryhmän jäsenenä 

 hakee työhönsä tukea 
muilta työyhteisön jäse-
niltä 

toimii työssään luonte-
vasti vuorovaikutuk-
sessa työyhteisön jäse-
nien kanssa 

toimii työssään aktiivi-
sena työyhteisön jäse-
nenä 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa annettuja oh-
jeita eikä aiheuta toimin-
nallaan vaaraa 

noudattaa annettuja 
ohjeita eikä aiheuta toi-
minnallaan vaaraa 

noudattaa vastuullisesti 
annettuja turvallisuus-
ohjeita eikä aiheuta toi-
minnallaan vaaraa 

 ylläpitää ohjattuna toi-
minta- ja työkykyä työs-
sään 

ylläpitää toiminta- ja 
työkykyä työssään 

ylläpitää aktiivisesti toi-
minta- ja työkykyä työs-
sään 

 noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvon-
tasuunnitelmaa 

noudattaa omavalvon-
tasuunnitelmaa 

Ammattietiikka  toimii hyvien käyttäyty-
mistapojen mukaisesti 

toimii hyvien käyttäyty-
mistapojen mukaisesti 

toimii hyvien käyttäyty-
mistapojen ja muuttu-
vien tilanteiden vaati-
musten mukaisesti 

 noudattaa vaitiolovelvol-
lisuusohjeita. 

noudattaa vaitiolovel-
vollisuusohjeita. 

noudattaa vaitiolovel-
vollisuusohjeita. 
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ASIAKASPALVELU- JA MYYNTI, 25 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija tai tutkinnon suorit-
taja osaa 

 kunnostaa ja varustaa asiakas- ja työtiloja 

 palvella asiakkaita toimipaikan liikeidean tai toimintaohjeen 
mukaan  

 hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa 

 myydä ruokia, juomia ja tarvittaessa majoituspalveluja asiak-
kaille tai asiakasryhmille 

 osallistua tarvittaessa majoitusliikkeen asiakkaiden sisään 
kirjaamiseen ja lähtöselvitykseen 

 toimia anniskelutehtävissä  

 rekisteröidä myyntiä ja laskuttaa asiakkaita  

 siistiä ja järjestää asiakas- ja työtiloja 

 noudattaa omavalvontasuunnitelmaa  

 varmistaa asiakastyytyväisyyden. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla tai tutkinnon suorittajalla ammattitaitovaatimuksissa edelly-
tettyä osaamista jo olemassa. Opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla 
on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tai tutkinnon suo-
rittajan tukemista ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten saavuttami-
sessa, oppimisen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearvi-
ointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiske-
lijan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. 
Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan ja motivoidaan opiske-
lijaa. Oppimisen eteneminen kirjataan henkilökohtaiseen opiskelu-
suunnitelmaan. 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 mää-
ritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa osaami-
sensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. Opiskelijan 
ja tutkinnon suorittajan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikes-
kustelu, 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 Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

Työprosessin hallinta 

 Työvuorossa toimiminen 

 Asiakas- ja työtilojen kunnostaminen 
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 Asiakaspalvelussa ja myynnissä toimiminen 

 Asiakastyytyväisyyden varmistaminen   

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Linjaston tai noutopöydän kunnostaminen 

 Juomien tarjoilu 

 Varausten mukainen toiminta 

 Myynnin rekisteröiminen ja laskuttaminen 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Liikeidean tai toiminta-ajatuksen mukainen toiminta 

 Tuote- ja ravitsemustuntemus 

 Anniskelussa toimiminen 

 Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä jne. 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-
misen näytössä. Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat 
olosuhteet. Osoitettava osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-
misen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla majoitus-, ravitse-
mis- tai catering-alan asiakaspalvelutehtävissä yhteistyössä toimipai-
kan muiden työntekijöiden kanssa. Hän kunnostaa asiakas- ja työti-
loja, myy ja tarjoilee toimipaikan tai yrityksen tuotteita ja palveluja, re-
kisteröi myyntiä ja laskuttaa asiakkaita sekä toimii alkoholin anniske-
lutehtävissä. Hän osallistuu tarvittaessa asiakkaiden majoittamiseen. 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa kielitaustan mukaisesti ala-
kohtaisen kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa yhden edellä ole-
vassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti. 

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

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

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

Jos alakohtaista kielitaidon tai ruokien myyntiosaamista ei voi näyttää 
työelämässä, se näyttään koululla.   

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus koululla luokkatiloissa, opetuskeittiöllä, opiskelija-
ravintolassa, opetusravintolassa ja kahvilassa 

 ravitsemisalan toimipaikat  
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 virtuaalinen oppimisympäristö 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan opetus, ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

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

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot   

Aloitekyky ja yrittäjyys 

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

Estetiikka 

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

Viestintä ja mediaosaaminen 

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

Matematiikka ja luonnontieteet 

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

Teknologia ja tietotekniikka 

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

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteis-
kunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakenta-
valla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oi-
keuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arki-
elämässä. Hän pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan epäkoh-
tien poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusla-
keja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri 
kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansain-
välisissä toiminnoissa. 
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Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

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

 Tieto- ja viestintätekniikka ja sen soveltaminen alan tietoko-
neohjelmien käyttämisessä. 

 Toisen kotimaisen ja vieraan kielen opinnoissa valmistaudu-
taan alakohtaisen kielitaidon osaamisen varmentamiseen. 

 Työelämätieto integroidaan mahdollisesti työssäoppimisen 
yhteydessä 

 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 

Integrointi toteutetaan käytännön opetuksessa, työssäoppimassa ja 
luokkaopetuksena. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan toisen tai kolmantena tutkinnon 
osana. 

 

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työvuorossa 
toimiminen  

tulee työvuoroon 
pukeutuneena tehtävän 
vaatimalla tavalla ja 
huolehtii ulkoisesta 
olemuksestaan 

tulee työvuoroon 
pukeutuneena tehtävän 
vaatimalla tavalla ja 
huolehtii ulkoisesta 
olemuksestaan 

tulee työvuoroon 
pukeutuneena tehtävän 
vaatimalla tavalla ja 
huolehtii ulkoisesta 
olemuksestaan 

noudattaa työaikoja ja 
sopii tarvittaessa 
poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja 
sopii tarvittaessa 
poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja 
sopii tarvittaessa 
poikkeamista yrityksen 
tai toimipaikan 
toimintatavan 
mukaisesti  

suunnittelee ja 
aikatauluttaa 
työvuoronsa tehtäviä 
ohjeen mukaan 

suunnittelee ja 
aikatauluttaa 
työvuoronsa tehtäviä  

suunnittelee ja 
aikatauluttaa 
tarkoituksenmukaisesti 
työvuoronsa tehtäviä 

toimii aikataulun 
mukaan, mutta 
tarvitsee välillä apua 

toimii aikataulun 
mukaan 

 

toimii työssään 
tehokkaasti ja 
aikataulun mukaan 

Asiakas- ja työtilojen 
kunnostaminen 

kunnostaa ja varustaa 
asiakas- ja työtiloja  

kunnostaa ja varustaa 
asiakas- ja työtiloja 
varausten mukaisesti 

kunnostaa ja varustaa 
itsenäisesti asiakas- ja 
työtiloja ohjeiden, 
varausten ja tilanteiden 
mukaisesti 

Asiakaspalvelussa ja 
myynnissä toimiminen 

huomioi asiakkaiden 
saapumisen ja palvelee 
heitä kohteliaasti 
toimipaikassaan 

huomioi asiakkaiden 
saapumisen ja palvelee 
heitä kohteliaasti 

huomioi asiakkaiden 
saapumisen ja palvelee 
heitä toimipaikassaan 
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työryhmän jäsenenä, 
mutta tarvitsee välillä 
ohjausta 

toimipaikassaan ohjeen 
mukaan 

kohteliaasti ja oma-
aloitteisesti 

hoitaa ruokatarjoilua 
noutopöydästä tai 
linjastosta 

hoitaa ruokatarjoilua 
noutopöydästä tai 
linjastosta 

hoitaa ruokatarjoilua 
noutopöydästä tai 
linjastosta 

myy ja tarjoilee 
toimipaikan palveluja ja 
tuotteita 

myy ja tarjoilee 
toimipaikan palveluja ja 
tuotteita sujuvasti 

myy ja tarjoilee 
sujuvasti ja itsenäisesti 
toimipaikan palveluja ja 
tuotteita  

pitää huolen myytävien 
tai tarjoiltavien 
tuotteiden laadusta ja 
riittävyydestä  

pitää huolen myytävien 
tai tarjoiltavien 
tuotteiden laadusta ja 
riittävyydestä 
omatoimisesti 

pitää huolen 
itsenäisesti ja 
vastuullisesti myytävien 
tai tarjoiltavien 
tuotteiden laadusta ja 
riittävyydestä  

 osallistuu tarvittaessa 
majoitusliikkeen 
asiakkaiden 
majoittamiseen toisen 
apuna 

hoitaa tarvittaessa 
majoitusliikkeen 
asiakkaiden 
majoittamiseen ohjeen 
mukaan 

hoitaa tarvittaessa 
majoitusliikkeen 
asiakkaiden 
majoittamiseen osittain 
itsenäisesti 

 siistii ja järjestää 
asiakas- ja työtiloja ja 
lajittelee jätteet 

siistii ja järjestää 
asiakas- ja työtiloja ja 
lajittelee jätteet 
omatoimisesti 

siistii ja järjestää 
omatoimisesti asiakas- 
ja työtiloja muun 
toiminnan lomassa ja 
lajittelee jätteet 
huolellisesti 

Asiakastyytyväisyyden 
varmistaminen   
 

ottaa vastaan 
asiakkailta palautetta 
palveluista tai tuotteista 
ja kiittää asiakasta. 

ottaa vastaan 
asiakkailta palautetta 
palveluista tai 
tuotteista, kiittää 
asiakasta sekä 
välittää palautteen 
esimiehille. 

hankkii aktiivisesti 
palautetta palveluista 
tai tuotteista, kiittää 
asiakasta sekä välittää 
palautteen esimiehille. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Linjaston tai 
noutopöydän 
kunnostaminen 

laittaa esille linjaston tai 
noutopöydän välineistön 
ja täydentää sitä ohjeen 
mukaan 

laittaa esille linjaston 
tai noutopöydän 
välineistön ja 
täydentää sitä  

laittaa itsenäisesti esille 
linjaston tai 
noutopöydän 
välineistön ja täydentää 
sitä omatoimisesti 

 laittaa esille linjaston tai 
noutopöydän ruokia ja 
juomia 

laittaa esille linjaston 
tai noutopöydän ruokia 
ja juomia 

laittaa itsenäisesti esille 
linjaston tai 
noutopöydän ruokia ja 
juomia 



   OPETUSSUUNNITELMA   17 (78) 

   

Juomien tarjoilu käyttää opastettuna 
tarjoilussa 
juomavalikoiman 
mukaisia 
tarjoilulämpötiloja, -
tapoja ja -välineitä  

käyttää tarjoilussa 
juomavalikoiman 
mukaisia 
tarjoilulämpötiloja, -
tapoja ja -välineitä  

käyttää itsenäisesti 
tarjoilussa 
juomavalikoiman 
mukaisia 
tarjoilulämpötiloja, -
tapoja ja -välineitä  

Varausten mukainen 
toiminta 

toimii tilausmääräyksen 
tai varausten mukaisesti 
toisen apuna 

toimii 
tilausmääräyksen tai 
varausten mukaisesti  

toimii joustavasti 
tilausmääräyksen tai 
varausten mukaisesti 

Myynnin 
rekisteröiminen ja 
laskuttaminen 

käyttää ohjattuna kassaa 
tai kassajärjestelmää, 
rekisteröi myyntiä ja 
laskuttaa asiakkaita 
tavanomaisilla 
maksutavoilla.   

käyttää kassaa tai 
kassajärjestelmää, 
rekisteröi myyntiä ja 
laskuttaa asiakkaita 
tavanomaisilla 
maksutavoilla ohjeen 
mukaan. 

käyttää huolellisesti 
kassaa tai 
kassajärjestelmää, 
rekisteröi myyntiä ja 
laskuttaa asiakkaita 
tavanomaisilla 
maksutavoilla 
itsenäisesti. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Liikeidean tai 
toiminta-ajatuksen 
mukainen toiminta 

on perehtynyt oman 
työpaikan liikeideaan tai 
toiminta-ajatukseen 
siten, että esittelee 
opastettuna keskeisiä 
tuotteita ja palveluja 

on perehtynyt oman 
työpaikan liikeideaan tai 
toiminta-ajatukseen 
siten, että esittelee 
keskeisiä tuotteita ja 
palveluja 

on perehtynyt oman 
työpaikan liikeidean tai 
toiminta-ajatuksen siten, 
että esittelee keskeisiä 
tuotteet ja palvelut sekä 
yhteistyökumppaneita 

 toimii opastettuna 
laatuvaatimuksien 
mukaisesti 

on perehtynyt ohjeen 
mukaan työtään 
koskeviin 
laatuvaatimuksiin ja 
toimii niiden mukaisesti 

on perehtynyt työtään 
koskeviin 
laatuvaatimuksiin ja 
toimii niiden mukaisesti 

 on tietoinen keskeisten 
tuotteiden 
hinnoitteluperiaatteista 
ja laskuttaa asiakkaita 
opastettuna 

tietää tuotteiden 
hinnoitteluperiaatteet ja 
laskuttaa asiakkaita 
ohjeen mukaan   

tietää tuotteiden 
hinnoitteluperiaatteet ja 
laskuttaa asiakkaita 
itsenäisesti 

Tuote- ja 
ravitsemustuntemus  

on perehtynyt 
erityisruokavalioihin ja 
tuotevalikoimiin 
kuuluviin ruoka- ja 
juomatuotteisiin siten, 
että kertoo opastettuna 
luotettavasti tarjolla 
olevien ruokien 
soveltuvuudesta 
erityisruokavaliota 
noudattaville asiakkaille 

on perehtynyt 
erityisruokavalioihin ja 
tuotevalikoimiin 
kuuluviin ruoka- ja 
juomatuotteisiin siten, 
että kertoo ohjeen 
mukaan luotettavasti 
tarjolla olevien ruokien 
soveltuvuudesta 
erityisruokavaliota 
noudattaville asiakkaille 

on perehtynyt 
erityisruokavalioihin ja 
tuotevalikoimiin 
kuuluviin ruoka- ja 
juomatuotteisiin siten, 
että kertoo luotettavasti 
tarjolla olevien ruokien 
soveltuvuudesta 
erityisruokavaliota 
noudattaville asiakkaille 
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kertoo ohjeen mukaan 
tuotteiden sisältämien 
raaka-aineiden ja 
juomien alkuperästä 

kertoo tuotteiden 
sisältämien raaka-
aineiden ja juomien 
alkuperästä 

kertoo sujuvasti ja 
luontevasti tuotteiden 
sisältämien raaka-
aineiden ja juomien 
alkuperästä  

on perehtynyt 
terveellisen 
ravitsemuksen ja 
ruokavalion 
periaatteisiin siten, että 
kertoo opastettuna 
myytävien tuotteiden 
ravitsemuksesta ja 
terveellisyydestä 

on perehtynyt 
terveellisen 
ravitsemuksen ja 
ruokavalion 
periaatteisiin siten, että 
kertoo myytävien 
tuotteiden 
ravitsemuksesta ja 
terveellisyydestä 

on perehtynyt 
terveellisen 
ravitsemuksen ja 
ruokavalion 
periaatteisiin siten, että 
kertoo myytävien 
tuotteiden 
ravitsemuksesta ja 
terveellisyydestä sekä 
suosittelee asiakkaalle 
sopivia tuotteita 

Anniskelussa 
toimiminen 
 

toimii 
asiakaspalvelussa ja 
myyntityössä 
anniskelusta 
säädettyjen määräysten 
ja ohjeiden mukaan  

toimii 
asiakaspalvelussa ja 
myyntityössä 
anniskelusta 
säädettyjen määräysten 
ja ohjeiden mukaan  

toimii asiakaspalvelussa 
ja myyntityössä 
anniskelusta säädettyjen 
määräysten ja ohjeiden 
mukaan 

 hallitsee voimassa 
olevan 
alkoholilainsäädännön 

hallitsee voimassa 
olevan 
alkoholilainsäädännön 

hallitsee voimassa 
olevan 
alkoholilainsäädännön 

Alakohtainen 
kielitaidon hallinta 
suomenkielisillä 

palvelee asiakkaita 
suomen kielellä ja 
selviytyy auttavasti 
palvelutilanteesta 
ruotsin kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita 
suomen kielellä ja 
hoitaa palvelutilanteen 
ruotsin kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita 
suomen kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen 
joustavasti ruotsin 
kielellä ja yhdellä 
vieraalla kielellä 

Alakohtainen 
kielitaidon hallinta 
ruotsinkielisillä 

palvelee asiakkaita 
ruotsin kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen 
suomen kielellä ja 
selviytyy auttavasti 
palvelutilanteesta 
yhdellä vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita 
ruotsin kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen 
joustavasti suomen 
kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen yhdellä 
vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita 
ruotsin ja suomen 
kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen 
joustavasti yhdellä 
vieraalla kielellä 

Alakohtainen 
kielitaidon hallinta 
muunkielisillä 

hoitaa palvelutilanteen 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä selviytyy 
auttavasti 
palvelutilanteessa 
yhdellä muulla kielellä 

hoitaa palvelutilanteen 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä yhdellä 
vieraalla kielellä ja 
selviytyy auttavasti 
toisella kotimaisella 
kielellä 

palvelee asiakkaita 
suomen tai ruotsin 
kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen 
joustavasti toisella 
kotimaisella kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä 
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Alakohtainen 
kielitaidon hallinta 
vieraskielisessä 
koulutuksessa 

hoitaa palvelutilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä auttaa 
palvelutilanteessa 
asiakkaan eteenpäin 
yhdellä muulla kielellä. 

hoitaa palvelutilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä yhdellä 
muulla kielellä. 

palvelee asiakkaita 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä hoitaa 
palvelutilanteen 
joustavasti yhdellä 
muulla kielellä. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4.  Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

pystyy toimimaan 
ohjeiden mukaan 
työtilanteissa 

toimii vastuullisesti 
työtilanteissa ja 
muuntaa toimintaansa 
annetun ohjeen 
mukaan 

toimii vastuullisesti 
työtilanteissa ja muuntaa 
toimintaansa palautteen 
perusteella oma-
aloitteisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

työskentelee työryhmän 
jäsenenä  

työskentelee työryhmän 
jäsenenä  

työskentelee itsenäisenä 
työryhmän jäsenenä 

 tekee vastuullaan 
olevat tehtävät, mutta 
tarvitsee ajoittain 
ohjausta 

tekee vastuullaan 
olevat työt huolellisesti 
ja ottaa työssään 
huomioon seuraavan 
työvuoron 

toimii vastuullisesti, 
auttaa muita sekä ottaa 
työssään huomioon 
seuraavan työvuoron 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa 
omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa 
omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

 toimii työtehtävissä 
työturvallisten ja 
ergonomisten 
työtapojen mukaisesti 

toimii työtehtävissä 
työturvallisten ja 
ergonomisten 
työtapojen mukaisesti  

toimii itsenäisesti 
työtehtävissä 
työturvallisten ja 
ergonomisten työtapojen 
mukaisesti ja kehittää 
toimintansa turvallisuutta 

 noudattaa yrityksen tai 
toimipaikan 
turvallisuusohjeita ja 
määräyksiä 

noudattaa yrityksen tai 
toimipaikan 
turvallisuusohjeita ja 
määräyksiä 

noudattaa vastuullisesti 
yrityksen tai toimipaikan 
turvallisuusohjeita ja 
määräyksiä 

Ammattietiikka noudattaa 
työehtosopimuksen 
mukaisia ja muita 
yhteisesti sovittuja 
ohjeita ja sääntöjä 

noudattaa 
työehtosopimuksen 
mukaisia ja muita 
yhteisesti sovittuja 
ohjeita ja sääntöjä ja 
sitoutuu toimipaikan 
toimintaan 

noudattaa 
työehtosopimuksen 
mukaisia ja muita 
yhteisesti sovittuja 
ohjeita ja sääntöjä ja 
sitoutuu toimipaikan 
toimintaan 

toimii hyvien 
käyttäytymistapojen 
mukaisesti  

toimii hyvien 
käyttäytymistapojen 
mukaisesti 

toimii hyvien 
käyttäytymistapojen ja 
muuttuvien tilanteiden 
vaatimusten mukaisesti  
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noudattaa vaitiolo-
velvollisuusohjeita. 

noudattaa vaitiolo-
velvollisuusohjeita. 

noudattaa vaitiolo-
velvollisuusohjeita. 

 

VASTAANOTON ASIAKASPALVELU, 35 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija tai tutkinnon suo-
rittaja osaa 

 siistiä ja järjestää asiakas- ja työtiloja 

 myydä ja esitellä majoitusliikkeen tuotteita ja palveluja 

 vastaanottaa asiakaita ja kirjaa heidät sisään 

 varmistaa informaatio- ja myyntituotteiden saatavuuden 

 palvella sekä ulkomaisia että kotimaisia majoitusliikkeen 
asiakkaita 

 hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa 

 opastaa ja neuvoa asiakkaita 

 kunnostaa tarvittaessa hotellihuoneita asiakkaita varten 

 tehdä asiakkaiden lähtöselvityksiä  

 varmistaa asiakastyytyväisyyden 

 tehdä vuoronvaihteen tehtävät  

 arvioida omaa työtä ja toimintaansa. 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla tai tutkinnon suorittajalla ammattitaitovaatimuksissa edelly-
tettyä osaamista jo olemassa. Opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla 
on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tai tutkinnon suo-
rittajan tukemista ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten saavutta-
misessa, oppimisen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan it-
searviointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja 
opiskelijan tai tutkinnon suorittajan tulee tietää, mitä hän osaa ja 
mitä hänen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella 
tuetaan ja motivoidaan opiskelijaa. Oppimisen eteneminen kirja-
taan 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 
määritelty osaamisen hallinta. Opiskelijan tulee voida osoittaa 
osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse osaamistaan. 
Opiskelijan tai tutkinnon suorittajan arviointiin sisältyy olennaisesti 
arviointikeskustelu, joka käydään kaikkien arviointiin osallistunei-
den kesken. 
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Osaaminen arvioidaan arviointiasteikolla kiitettävä 3, hyvä 2, tyy-
dyttävä 1. Tutkinnon osan arviointikriteerit määritellään perustutkin-
non perusteessa. 

Osaamisen arvioinnin kohteet Tutkinnon osan arvioinnin kohteet  

Työprosessin hallinta 

 Työvuorossa toimiminen 

 Asiakkaiden palveleminen 

 Asiakastyytyväisyyden varmistaminen 

 Vuoronvaihtoon valmistautuminen 

 Oman toiminnan arviointi 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Hotellin varaus- ja kanta-asiakasjärjestelmien sekä viestin-
tävälineiden käyttö.  

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Majoitusliikkeen tuotteiden esittely 

 Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä jne.. 

 Kustannustehokas ja tuloksellinen toiminta 

 Kestävän kehityksen mukainen toiminta 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä. Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vas-
taavat olosuhteet. Osoitettava osaaminen vastaa tutkinnon perus-
teissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kri-
teereitä. 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammatti-
osaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla majoitusliik-
keen vastaanoton asiakaspalvelun työtehtävissä yhteistyössä toimi-
paikan muiden työntekijöiden kanssa. Hän tilaa, varaa ja myy tuot-
teita ja palveluja, vastaanottaa ja laskuttaa asiakkaita käyttäen va-
rausjärjestelmää ja maksupäätejärjestelmää. Opiskelija tai tutkinnon 
suorittaja osoittaa kielitaustan mukaisesti alakohtaisen kielitaitonsa 
asiakaspalvelutilanteessa yhden edellä olevassa taulukossa kuva-
tun arvioinnin kohteen mukaisesti.  

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

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

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä 
tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kat-
tavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.  
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Jos alakohtaista kielitaidon ei voi näyttää työelämässä, se näytetään 
koululla.   

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus koululla luokkatiloissa, opetuskeittiöllä, opiskelija-
ravintolassa, opetusravintolassa ja kahvilassa 

 majoitusalan toimipaikat 

 virtuaalinen oppimisympäristö 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan opetus, ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-
tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle tai tutkinnon suoritta-
jalle. Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppimista.  

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot   

Aloitekyky ja yrittäjyys 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja edistää toiminnallaan tavoitteiden 
saavuttamista. Hän toimii aloitteellisesti ja asiakaslähtöisesti työn-
tekijänä. Hän suunnittelee toimintaansa ja työskentelee tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Hän toimii taloudellisesti ja tuloksellisesti ja johtaa 
itseään. Hän mitoittaa oman työnsä tavoitteiden mukaan. 

Estetiikka 

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

Matematiikka ja luonnontieteet 

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

Teknologia ja tietotekniikka 

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

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteis-
kunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakenta-
valla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oi-
keuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arki-
elämässä. Hän pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan epäkoh-
tien poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusla-
keja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri 
kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansain-
välisissä toiminnoissa. 
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Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Seuraavia yhteisten tutkinnon osien opintoja integroidaan tähän 
ammatilliseen tutkinnon osaan:  

 Tieto- ja viestintätekniikka ja sen soveltaminen alan tietoko-
neohjelmien käyttämisessä. 

 Toisen kotimaisen ja vieraan kielen opinnoissa valmistaudu-
taan alakohtaisen kielitaidon osaamisen varmentamiseen. 

 Työelämätieto integroidaan työelämätiedon opintoja 

 Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 

Integrointi toteutetaan käytännön opetuksessa, työssäoppimassa ja 
luokkaopetuksena. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan toisen tai kolmantena tutkinnon 
osana. 

 

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työvuorossa         
toimiminen 

tulee työvuoroon pukeu-
tuneena tehtävän vaati-
malla tavalla ja huolehtii 
ulkoisesta olemukses-
taan 

tulee työvuoroon pu-
keutuneena tehtävän 
vaatimalla tavalla ja 
huolehtii ulkoisesta ole-
muksestaan 

tulee työvuoroon pu-
keutuneena tehtävän 
vaatimalla tavalla, ja ul-
koinen olemus on huoli-
teltu 

noudattaa työaikoja ja 
sopii tarvittaessa poik-
keamista 

noudattaa työaikoja ja 
sopii tarvittaessa poik-
keamista 

noudattaa työaikoja ja 
sopii tarvittaessa poik-
keamista yrityksen tai 
toimipaikan toimintata-
van mukaisesti 

suunnittelee ja aikatau-
luttaa työvuoronsa työ-
tehtäviä 

suunnittelee ja aikatau-
luttaa työvuoronsa työ-
tehtäviä omatoimisesti 

suunnittelee ja aikatau-
luttaa työvuoronsa työ-
tehtäviä omatoimisesti 
ja tarkoituksenmukai-
sesti 

Vastaanoton        
asiakaspalvelussa 
toimiminen 

tilaa, varaa ja myy asi-
akkaille palveluja tai te-
kee muita vastaanoton 
asiakaspalveluun liitty-
viä tehtäviä ohjattuna 

tilaa, varaa ja myy asi-
akkaille palveluja tai te-
kee muita vastaanoton 
asiakaspalveluun liitty-
viä tehtäviä ohjeen mu-
kaan 

tilaa, varaa ja myy itse-
näisesti asiakkaille pal-
veluja tai tekee muita 
vastaanoton asiakas-
palveluun liittyviä tehtä-
viä 

siistii ja järjestää asia-
kas- ja työtiloja 

siistii ja järjestää oma-
toimisesti asiakas- ja 
työtiloja 

siistii ja järjestää itse-
näisesti asiakas- ja työ-
tiloja ja pitää siisteyttä 
yllä koko työskentelyn 
ajan 
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kunnostaa tarvittaessa 
ohjeen mukaan huo-
neita asiakkaita varten 

kunnostaa tarvittaessa 
huoneita asiakkaita var-
ten 

kunnostaa tarvittaessa 
itsenäisesti huoneita 
asiakkaita varten 

Asiakastyytyväisyy-
den varmistaminen 

ottaa vastaan asiak-
kailta palautetta palve-
luista tai tuotteista opas-
tettuna ja kiittää asia-
kasta sekä toivottaa ter-
vetulleeksi uudelleen 

ottaa vastaan asiak-
kailta palautetta palve-
luista tai tuotteista oh-
jeen mukaan, kiittää 
asiakasta ja toivottaa 
tervetulleeksi uudelleen 
sekä välittää palautteen 
esimiehille 

hankkii aktiivisesti pa-
lautetta palveluista tai 
tuotteista, kiittää asia-
kasta ja toivottaa terve-
tulleeksi uudelleen 
sekä välittää palautteen 
esimiehille 

Vuoronvaihtoon     
valmistautuminen 

tekee ohjattuna majoi-
tusliikkeen vuoronvaih-
don tehtävät yrityksen 
toimintatavan mukai-
sesti 

tekee ohjeen mukaan 
majoitusliikkeen vuo-
ronvaihdon tehtävät yri-
tyksen toimintatavan 
mukaisesti 

tekee pääosin itsenäi-
sesti majoitusliikkeen 
vuoronvaihdon tehtävät 
yrityksen toimintatavan 
mukaisesti 

Oman toiminnan    
arviointi 

arvioi oman toiminnan ja 
työn tekemisen vah-
vuuksia ja kehittämistar-
peita. 

arvioi oman toiminnan 
ja työn tekemisen vah-
vuuksia ja mahdolli-
suuksia toimia ammat-
tialalla. 

arvioi oma-aloitteisesti 
oman toiminnan ja työn 
tekemisen vahvuuksia 
ja mahdollisuuksiaan 
toimia ammattialalla. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Majoitusliikkeen    
tieto- ja varaus-
järjestelmän käyttö 

käyttää ohjattuna 
tieto- ja varausjärjes-
telmää sekä tarvitta-
via viestintävälineitä 
huoneiden myynnissä 
ja asiakaspalvelussa 

käyttää ohjeen mukaan 
tieto- ja varausjärjes-
telmää sekä tarvittavia 
viestintävälineitä 
huoneiden myynnissä ja 
asiakaspalvelussa 

käyttää työyhteisönsä 
tieto- ja varausjärjes-
telmää sekä tarvittavia 
viestintävälineitä 
huoneiden myynnissä ja 
asiakaspalvelussa 

 perehtyy ohjeen 
mukaan varausti-
lanteeseen, huoneti-
lanteeseen ja saapu-
vien sekä lähtevien 
asiakkaiden listaan 

perehtyy omatoimisesti 
varaustilanteeseen, 
huonetilanteeseen ja 
saapuvien sekä 
lähtevien asiakkaiden 
listaan 

perehtyy itsenäisesti ja 
huolellisesti varausti-
lanteeseen, huonetilan-
teeseen ja saapuvien 
sekä lähtevien 
asiakkaiden listaan 

Huonevarausten 
kirjaaminen 

ottaa vastaan 
huonevarauksia ja 
kirjaa ne ohjattuna 
järjestelmään  

ottaa vastaan 
huonevarauksia ja kirjaa 
varaukset ohjeen 
mukaan 
hotellijärjestelmään 

ottaa vastaan huoneva-
rauksia ja kirjaa huo-
lellisesti varaukset sekä 
niihin tulevat muutokset 
ja peruutukset 
hotellijärjestelmään 
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Asiakkaiden 
vastaanottaminen 

vastaanottaa 
asiakkaat 
ystävällisesti, 
tarkistaa ohjeen 
mukaan yksittäisen 
asiakkaan varauksen, 
avaa hotellilaskun ja 
kirjaa asiakkaan 
saapuneeksi 

vastaanottaa asiakkaat 
ystävällisesti, tarkistaa 
yksittäisen asiakkaan tai 
ryhmän varauksen, 
avaa hotellilaskun ja 
kirjaa asiakkaan tai 
asiakkaat saapuneeksi  

vastaanottaa asiakkaat 
ystävällisesti ja tarkistaa 
itsenäisesti yksittäisen 
asiakkaan tai ryhmän 
varauksen, avaa 
hotellilaskun ja kirjaa 
asiakkaan tai asiakkaat 
saapuneeksi  

Maksupäätejärjes-
telmän käyttäminen 

tekee ohjattuna 
lähtöselvityksen ja 
laskuttaa yksittäisen 
asiakkaan  

hoitaa ohjeen mukaan 
ja valmistautuneena 
tavallisimpien 
asiakkaiden 
lähtöselvityksen ja 
laskuttaa asiakkaita 

hoitaa valmistautuneena 
erilaisten asiakkaiden 
lähtöselvityksiä itsenäi-
sesti ja laskuttaa asiak-
kaita sekä varmistaa 
asiakassuhteen 
jatkuvuuden 

käyttää opastettuna 
yrityksen hotelli- ja 
maksupäätejärjestel-
mää 

käyttää ohjeen mukaan 
yrityksen hotelli- ja 
maksupäätejärjestelmää 
tavallisimmissa 
toiminnoissa, mutta 
tarvitsee välillä 
opastusta 

käyttää itsenäisesti 
yrityksen hotelli- ja 
maksupäätejärjestelmää 
tavallisimmissa 
toiminnoissa  

selviytyy käteisen ja 
luotollisten 
maksuvälineiden 
käsittelystä. 

hallitsee käteisen ja 
luotollisten 
maksuvälineiden 
käsittelyn ja 
varmistustoimenpiteet. 

hallitsee käteisen ja 
luotollisten 
maksuvälineiden 
huolellisen käsittelyn ja 
varmistustoimenpiteet 
sekä tarkistaa 
hotelliasiakkaan laskun 
oikeellisuuden. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kustannustehokas ja 
tuloksellinen toiminta 

toimii opastettuna 
ajankäytön ja muut 
resurssit huomioiden  

toimii ohjeiden mukaan 
ajankäytön ja muut 
resurssit huomioiden 

toimii oma-aloitteisesti 
ja ajankäytön ja muut 
resurssit huomioiden ja 
yrityksen tai organi-
saation tuloksellisuutta 
edistävästi 

 perehtyy alan 
kustannusrakenteeseen 
ja toimii ohjattuna 
kustannustehokkaasti 

perehtyy alan 
kustannusrakenteeseen 
ja toimii työssään 
kustannustehokkaasti 

perehtyy alan kustan-
nusrakenteeseen ja 
toimii työssään kustan-
nustehokkaasti ja 
tuottavasti 

Tuotteiden ja 
palvelujen 
esitteleminen 

esittelee ohjeen 
mukaan 
majoitusliikkeen 

esittelee kysyttäessä 
majoitusliikkeen erilaisia 
huoneita, varustusta, 

esittelee oma-
aloitteisesti 
majoitusliikettä: 
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huoneita ja yleisimpiä 
ravintolan tuotteita 

ravintolan ruoka- ja 
juomatuotteita sekä 
muita lisäpalveluja 

huonetyyppejä, 
varustusta, ravintolan 
ruoka- ja juomatuotteita 
sekä muita lisäpalveluja 

on perehtynyt paikka-
kunnan tärkeimpiin 
matkailupalveluihin 
siten, että opastettuna 
pystyy esittelemään 
niitä 

on perehtynyt 
paikkakunnan 
matkailupalveluihin 
siten, että pystyy 
esittelemään niitä 
ohjeen mukaan 

on perehtynyt 
paikkakunnan 
matkailupalveluihin 
siten, että esittelee niitä 
itsenäisesti 

Alakohtainen 
kielitaidon hallinta 
suomenkielisillä 

palvelee asiakkaita 
suomen kielellä ja 
selviytyy auttavasti 
palvelutilanteesta 
ruotsin kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita 
suomen kielellä ja 
hoitaa palvelutilanteen 
ruotsin kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita 
suomen kielellä ja 
hoitaa palvelutilanteen 
joustavasti ruotsin 
kielellä ja yhdellä 
vieraalla kielellä 

Alakohtainen 
kielitaidon hallinta 
ruotsinkielisillä 

palvelee asiakkaita 
ruotsin kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen 
suomen kielellä ja 
selviytyy auttavasti 
palvelutilanteesta 
yhdellä vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita 
ruotsin kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen 
joustavasti suomen 
kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen yhdellä 
vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita 
ruotsin ja suomen 
kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen 
joustavasti yhdellä 
vieraalla kielellä 

Alakohtainen 
kielitaidon hallinta 
muunkielisillä 

hoitaa palvelutilanteen 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä selviytyy 
auttavasti 
palvelutilanteessa 
yhdellä muulla kielellä 

hoitaa palvelutilanteen 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä yhdellä 
vieraalla kielellä ja 
selviytyy auttavasti 
toisella kotimaisella 
kielellä 

palvelee asiakkaita 
suomen tai ruotsin 
kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen 
joustavasti toisella 
kotimaisella kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä 

Alakohtainen 
kielitaidon hallinta 
vieraskielisessä 
koulutuksessa 

hoitaa palvelutilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä auttaa 
palvelutilanteessa 
asiakkaan eteenpäin 
yhdellä muulla kielellä 

hoitaa palvelutilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä yhdellä 
muulla kielellä 

palvelee asiakkaita 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä hoitaa 
palvelutilanteen 
joustavasti yhdellä 
muulla kielellä 

Kestävän kehityksen 
mukainen toiminta  

noudattaa työpaikan 
kestävän kehityksen 
mukaisia toimintatapoja. 

noudattaa työpaikan 
kestävän kehityksen 
mukaisia toimintatapoja. 

noudattaa vastuullisesti 
työpaikan kestävän 
kehityksen mukaisia 
toimintatapoja. 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4.  Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu  

suunnittelee työtään ja 
ottaa vastaan palautetta 

suunnittelee oman 
työnsä ja ottaa vastaan 
palautetta ja toimii 
palautteen mukaisesti 

suunnittelee oman 
työnsä ja ottaa vastaan 
palautetta ja toimii 
palautteen mukaisesti 

tarvitsee ohjausta 
uusissa tilanteissa tai 
työympäristön 
muuttuessa 

toimii uusissa 
tilanteissa tai 
työympäristön 
muuttuessa joustavasti 
ohjeen mukaan 

työn muuttuessa osaa 
toimia itsenäisesti 
tilanteen mukaan sekä 
muuttaa tarvittaessa 
työtapojaan 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

toimii työryhmän 
jäsenenä 
majoitusliikkeen 
asiakaspalvelutehtävissä 

toimii aktiivisena 
työryhmän jäsenenä 
majoitusliikkeen 
asiakaspalvelutehtäviss
ä 

toimii aktiivisena ja 
positiivisena työryhmän 
jäsenenä 
majoitusliikkeen 
asiakaspalvelutehtäviss
ä 

 auttaa pyydettäessä 
muiden työpisteiden 
tehtävissä 

auttaa muiden 
työpisteiden tehtävissä 
tarvittaessa 

havaitessaan tarvetta 
auttaa myös muiden 
työpisteiden tehtävissä 
työtilanteiden 
mukaisesti 

 tiedottaa opastettuna 
muutoksista ja toiveista 
muille työntekijöille  

tiedottaa ohjeiden 
mukaan muutoksista ja 
toiveista muille 
työntekijöille 

edesauttaa omalla 
työllään palvelukoko-
naisuuden onnistumista 
tiedottamalla ja toimi-
malla yhteistyössä 
majoitusliikkeen mui-
den työntekijöiden 
kanssa 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

ylläpitää työympäristön 
turvallisuutta ja 
ergonomisuutta tutuissa 
tilanteissa  

ylläpitää työympäristön 
turvallisuutta ja 
ergonomisuutta  

ylläpitää itsenäisesti 
työympäristön 
turvallisuutta ja 
ergonomisuutta  

 ylläpitää toiminta- ja 
työkykyä työssään 

ylläpitää omatoimisesti 
toiminta- ja työkykyä 
työssään 

ylläpitää aktiivisesti 
toiminta- ja työkykyä 
työssään 

 noudattaa 
majoitusliikkeen 
turvallisuusmääräyksiä ja 
ohjeita 

noudattaa 
majoitusliikkeen 
turvallisuusmääräyksiä 
ja ohjeita 

noudattaa vastuullisesti 
majoitusliikkeen 
turvallisuusmääräyksiä 
ja ohjeita sekä 
tunnistaa ja tiedottaa 
havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä  

 tuntee toimintaohjeet 
hätäensiaputilanteissa 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiaputilanteissa 

tuntee toimintaohjeet 
hätäensiaputilanteissa 
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Ammattietiikka palvelee asiakkaita 
tasavertaisesti ottaen 
huomioon kulttuurierot tai 
muun taustan 
 

palvelee asiakkaita 
tasavertaisesti ottaen 
huomioon kulttuurierot 
tai muun taustan 

palvelee asiakkaita 
tasavertaisesti ja 
hienotunteisesti ottaen 
huomioon kulttuurierot 
tai muun taustan 

 noudattaa vaitiolovel-
vollisuusohjeita. 

noudattaa vaitiolovel-
vollisuusohjeita. 

noudattaa vaitiolovel-
vollisuusohjeita. 

 

VALINNAISET TUTKINNON OSAT, 45 OSP 

 

JUOMIEN MYYNTI JA TARJOILU, 20 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija tai tutkinnon suorit-
taja osaa 

 varustaa ja kunnostaa myynti-, työ- ja asiakastiloja 

 suositella, myydä ja tarjoilla juomatuotteita ja muita tuotteita 

 toimia asiakaspalvelussa   

 hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa 

 valmistaa ja tarjoilla myydyimpiä juomasekoituksia 

 tarjoilla alkoholijuomia anniskelumääräyksiä noudattaen   

 rekisteröidä myyntiä ja laskuttaa asiakkaita  

 tehdä vuorotilityksen ja muut vuoronvaihtoon liittyvät työt 

 siistiä ja järjestää asiakas- ja työtiloja sekä huolehtii tilojen 
viihtyisyydestä 

 työskennellä yhteistyössä muun henkilöstön kanssa.   

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 
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arviointiin sisältyy olennaisesti arviointikeskustelu, joka käydään 
kaikkien arviointiin osallistuneiden kesken. 

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

Osaamisen arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta 

 Työvuoron työtehtävien suunnittelu 

 Juomien tarjoilu ja myynti 

 Juomasekoitusten valmistaminen 

 Asiakas- ja henkilöstöturvallinen työtapa 

 Asiakastyytyväisyyden varmistaminen 

 Työvuoron vaihtoon liittyvien tehtävien tekeminen 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Juomien säilytys, valmistaminen ja tarjoilu 

 Välineiden ja laitteiden käyttö ja puhdistus 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Anniskelussa toimiminen 

 Tuotetuntemuksen hyödyntäminen 

 Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä jne.. 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 

Ammattitaidon                 
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-
misen näytössä. Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat 
olosuhteet. Osoitettava osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-
misen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla anniskeluravinto-
lan asiakaspalvelun työtehtävissä liikeidean mukaisesti yhteistyössä 
yrityksen muiden työntekijöiden kanssa. Hän suosittelee, myy, val-
mistaa ja tarjoilee juoma- ja seurusteluravintolan asiakkaille juomia ja 
muita tuotteita anniskelumääräykset ja muut ohjeet huomioiden. Hän 
rekisteröi ja laskuttaa myyntiä sekä huolehtii asiakas- ja henkilöstö-
turvallisuudesta. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa kielitaus-
tan mukaisesti alakohtaisen kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa 
yhden edellä olevassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukai-
sesti.  

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

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

Jos alakohtaista kielitaidon tai ruokien myyntiosaamista ei voi näyttää 
työelämässä, se näyttään koululla.   

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus koululla luokkatiloissa, opetuskeittiöllä, opiskelija-
ravintolassa, opetusravintolassa ja kahvilassa 

 ravitsemisalan toimipaikat  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan opetus, ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

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

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot   

Aloitekyky ja yrittäjyys 

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

Estetiikka 

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

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovai-
kutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. 
Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuot-
teita, käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-ai-
neistoja. 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia 
työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. 
Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattiteh-
tävien ja -ongelmien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja ke-
mian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työs-
sään. 
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Teknologia ja tietotekniikka 

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

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteis-
kunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakenta-
valla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oi-
keuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arki-
elämässä. Hän pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan epäkoh-
tien poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusla-
keja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri 
kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansain-
välisissä toiminnoissa. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Integroidaan sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen valinnaisia opin-
toja mikäli mahdollista. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan pakollisten tutkinnon osien suoritta-
misen jälkeen. 

 

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työvuoron 
työtehtävien 
suunnittelu 

tulee työvuoroon pu-
keutuneena tehtävän 
vaatimalla tavalla ja 
huolehtii ulkoisesta 
olemuksestaan 

tulee työvuoroon 
pukeutuneena tehtävän 
vaatimalla tavalla ja 
huolehtii ulkoisesta 
olemuksestaan 

tulee työvuoroon 
pukeutuneena tehtävän 
vaatimalla tavalla, ja 
ulkoinen olemus on 
huoliteltu  

 suunnittelee ja 
aikatauluttaa työvuo-
ronsa työtehtäviä  

suunnittelee ja aika-
tauluttaa työvuoronsa 
työtehtäviä omatoi-
misesti 

suunnittelee ja aika-
tauluttaa itsenäisesti 
työvuoronsa työteh-
täviä 

 kunnostaa ja varustaa 
asiakas-, työ- ja 
myyntitilat yrityksessä 
sovitun tavan 
mukaisesti toisen 
apuna 

kunnostaa ja varustaa 
asiakas-, työ- ja 
myyntitilat yrityksessä 
sovitun tavan mukaisesti 

kunnostaa ja varustaa 
omatoimisesti asiakas-, 
työ- ja myyntitilat 
yrityksessä sovitun 
tavan mukaisesti 
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Juomien tarjoilu ja 
myynti 

huomioi asiakkaiden 
saapumisen ja 
käyttäytyy yrityksen 
palvelumallin 
mukaisesti 

huomioi asiakkaiden 
saapumisen ja 
käyttäytyy yrityksen 
palvelumallin 
mukaisesti ja toimii 
asiakkaiden kanssa 
vuorovaikutuksessa 

huomioi asiakkaiden 
saapumisen, palvelee 
heitä viipymättä yrityk-
sen palvelumallin mu-
kaisesti ja huolehtii 
heidän viihtyisyydes-
tään koko palvelupro-
sessin ajan 

esittelee ja myy juomia 
ja muita tuotteita  

esittelee, suosittelee ja 
myy juomia ja muita 
tuotteita  

esittelee, suosittelee ja 
myy juomia ja muita 
tuotteita itsenäisesti ja 
pyrkii lisäämään 
myyntiä 

 rekisteröi myyntiä, 
laskuttaa asiakkaita eri 
maksutavoilla ja 
osallistuu 
tarjoilijatilityksen 
tekemiseen ohjattuna 

rekisteröi myyntiä, 
laskuttaa asiakkaiita eri 
maksutavoilla ja tekee 
tarjoilijatilityksen ohjeen 
mukaan 

rekisteröi myyntiä, 
laskuttaa asiakkaiita eri 
maksutavoilla ja tekee 
tarjoilijatilityksen 
itsenäisesti ja 
huolellisesti 

Juomasekoitusten 
valmistaminen 

valmistaa ohjattuna 
myydyimpiä 
juomasekoituksia  

valmistaa ohjeen 
mukaan myydyimpiä 
juomasekoituksia 

valmistaa ohjeen 
mukaan ja joutuisasti 
myydyimpiä 
juomasekoituksia 

Asiakas- ja 
henkilöstöturvallinen 
työtapa 

työskentelee 
turvallisuusriskit 
huomioon ottaen 
vaarantamatta omaa ja 
asiakkaiden 
turvallisuutta yrityksen 
ohjeiden mukaisesti 

työskentelee 
turvallisuusriskit 
huomioon ottaen 
vaarantamatta omaa ja 
asiakkaiden 
turvallisuutta yrityksen 
ohjeiden mukaisesti 

työskentelee 
turvallisuusriskit 
huomioon ottaen 
vaarantamatta omaa ja 
asiakkaiden 
turvallisuutta yrityksen 
ohjeiden mukaisesti 

 ennakoi 
turvallisuusriskit ja 
tiedottaa niistä 
yrityksen käytännön 
mukaisesti 

ennakoi 
turvallisuusriskit ja 
tiedottaa niistä yrityksen 
käytännön mukaisesti 

ennakoi 
turvallisuusriskit ja 
tiedottaa niistä 
yrityksen käytännön 
mukaisesti 

Asiakastyytyväisyyden 
varmistaminen 

hankkii palautetta 
palveluista ja tuotteista 
ohjeen mukaan 

hankkii palautetta 
palveluista ja tuotteista 
sekä välittää palautteen 
eteenpäin 

hankkii palautetta 
palveluista ja tuotteista 
itsenäisesti sekä 
välittää palautteen 
eteenpäin 

 kiittää asiakkaita ja 
toivottaa heidät 
tervetulleeksi 
uudelleen 

kiittää asiakkaita ja 
toivottaa heidät 
tervetulleeksi uudelleen 

kiittää asiakkaita ja 
toivottaa heidät 
tervetulleeksi uudelleen 
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Työvuoron vaihtoon 
liittyvien tehtävien 
tekeminen 

siistii ja järjestää 
asiakas-, työ- ja 
myyntitiloja  

siistii ja järjestää 
asiakas-, työ- ja 
myyntitiloja 
omatoimisesti  

siistii ja järjestää 
itsenäisesti ja 
tehokkaasti asiakas-, 
työ- ja myyntitiloja  

tiedottaa ohjattuna 
asiakas- ja 
myyntitilanteet vuoroon 
tulevalle työntekijälle. 

tiedottaa asiakas- ja 
myyntitilanteet vuoroon 
tulevalle työntekijälle 
yrityksen toimintatavan 
mukaisesti. 

tiedottaa asiakas- ja 
myyntitilanteet vuoroon 
tulevalle työntekijälle 
yrityksen toimintatavan 
mukaisesti. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Juomien säilytys, 
valmistaminen ja 
tarjoilu 

huolehtii ohjeen 
mukaisesti juomien 
säilytyksestä  

huolehtii omatoimisesti 
juomien säilytyksestä  

huolehtii itsenäisesti 
juomien säilytyksestä 

 tarjoilee juomat ohjeen 
mukaan oikean 
lämpöisenä 
asianmukaisissa laseissa 

tarjoilee juomat oikean 
lämpöisenä 
asianmukaisissa 
laseissa 

tarjoilee juomat 
omatoimisesti oikean 
lämpöisenä 
asianmukaisissa 
laseissa 

 valmistaa ja tarjoilee 
myydyimpiä 
juomasekoituksia 
ohjattuna  

valmistaa ja tarjoilee 
myydyimpiä 
juomasekoituksia 
ohjeen mukaan niille 
soveltuvin menetelmin 

valmistaa ja tarjoilee 
myydyimpiä 
juomasekoituksia 
itsenäisesti niille 
soveltuvin menetelmin 

Välineiden ja 
laitteiden käyttö ja 
puhdistus 

käyttää ohjeen mukaan 
juomien valmistuksessa 
ja tarjoilussa käytettäviä 
välineitä ja laitteita sekä 
puhdistaa niitä. 

käyttää omatoimisesti 
juomien 
valmistuksessa ja 
tarjoilussa käytettäviä 
välineitä ja laitteita 
sekä puhdistaa niitä. 

käyttää itsenäisesti 
juomien valmistuksessa 
ja tarjoilussa käytettäviä 
välineitä ja laitteita sekä 
puhdistaa ne työn 
lomassa. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Anniskelussa 
toimiminen 
 

toimii asiakaspalvelussa 
ja myyntityössä 
anniskelusta 
säädettyjen määräysten 
ja ohjeiden mukaan  

toimii asiakaspalve-
lussa ja myyntityössä 
anniskelusta 
säädettyjen määräysten 
ja ohjeiden mukaan  

toimii asiakaspalvelussa 
ja myyntityössä 
anniskelusta 
säädettyjen määräysten 
ja ohjeiden mukaan 

hallitsee voimassa 
olevan 
alkoholilainsäädännön 

hallitsee voimassa 
olevan 
alkoholilainsäädännön 

hallitsee voimassa 
olevan 
alkoholilainsäädännön 
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Tuotetuntemuksen 
hyödyntäminen 

esittelee myydyimpien 
tuotteiden käyttötapoja 
ja hintoja 

esittelee myydyimpien 
tuotteiden käyttötapoja, 
hintoja ja 
valmistusmenetelmiä  

esittelee monipuolisesti 
ja asiantuntevasti 
tuottei-den käyttötapoja, 
hintoja ja 
valmistusmenetelmiä  

Alakohtainen 
kielitaidon hallinta 
suomenkielisillä 

palvelee asiakkaita 
suomen kielellä ja 
selviytyy auttavasti 
palvelutilanteesta 
ruotsin kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita 
suomen kielellä ja 
hoitaa palvelutilanteen 
ruotsin kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita 
suomen kielellä ja 
hoitaa palvelutilanteen 
joustavasti ruotsin 
kielellä ja yhdellä 
vieraalla kielellä 

Alakohtainen 
kielitaidon hallinta 
ruotsinkielisillä 

palvelee asiakkaita 
ruotsin kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen 
suomen kielellä ja 
selviytyy auttavasti 
palvelutilanteesta 
yhdellä vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita 
ruotsin kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen 
joustavasti suomen 
kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen yhdellä 
vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita 
ruotsin ja suomen 
kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen 
joustavasti yhdellä 
vieraalla kielellä 

Alakohtainen 
kielitaidon hallinta 
muunkielisillä 

hoitaa palvelutilanteen 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä selviytyy 
auttavasti 
palvelutilanteessa 
yhdellä muulla kielellä 

hoitaa palvelutilanteen 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä yhdellä 
vieraalla kielellä ja 
selviytyy auttavasti 
toisella kotimaisella 
kielellä 

palvelee asiakkaita 
suomen tai ruotsin 
kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen 
joustavasti toisella 
kotimaisella kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä 

Alakohtainen 
kielitaidon hallinta 
vieraskielisessä 
koulutuksessa 

hoitaa palvelutilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä auttaa 
palvelutilanteessa 
asiakkaan eteenpäin 
yhdellä muulla kielellä. 

hoitaa palvelutilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä yhdellä 
muulla kielellä. 

palvelee asiakkaita 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä hoitaa 
palvelutilanteen 
joustavasti yhdellä 
muulla kielellä. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4.  Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

suunnittelee työtään, 
mutta uusissa 
tilanteissa tai 
työympäristön 
muuttuessa tarvitsee 
ohjausta 

suunnittelee oman 
työnsä ja pystyy 
uusissa tilanteissa tai 
työympäristön 
muuttuessa toimimaan 
ohjeen mukaan 

suunnittelee itsenäi-
sesti vastuullaan olevia 
tehtäviä ja pystyy uu-
sissa tilanteissa tai 
työympäristön muuttu-
essa toimimaan 
joustavasti 

arvioi työnsä 
onnistumista ja ottaa 
vastaan palautetta 

arvioi työnsä 
onnistumista 
työskentelyn aikana, 
ottaa vastaan palautetta 
ja toimii palautteen 
mukaisesti 

arvioi työnsä onnistu-
mista, perustelee 
arviotaan sekä kehittää 
toimintaansa saamansa 
palautteen pohjalta 
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Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

toimii työryhmän 
jäsenenä 
anniskeluravintolan 
alkoholijuomien 
anniskelutehtävissä 

toimii työryhmän 
jäsenenä 
anniskeluravintolan 
alkoholijuomien 
anniskelutehtävissä 

toimii aktiivisesti 
työryhmän jäsenenä 
anniskeluravintolan  
alkoholijuomien 
anniskelutehtävissä 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

 huolehtii työympäristön 
turvallisuudesta  

huolehtii työympäristön 
turvallisuudesta ja 
ylläpitää sitä 

huolehtii vastuullisesti 
työympäristön 
turvallisuudesta  

 tunnistaa oman roolinsa 
turvallisuuden 
ylläpitämisessä 

tunnistaa oman roolinsa 
turvallisuuden 
ylläpitämisessä 

tunnistaa oman roolinsa 
turvallisuuden 
ylläpitämisessä 

 työskentelee 
ergonomisesti 

työskentelee 
ergonomisesti 

työskentelee 
ergonomisesti 

Ammattietiikka noudattaa 
työehtosopimuksen 
mukaisia ja muita 
yhteisesti sovittuja 
ohjeita ja sääntöjä 

noudattaa 
työehtosopimuksen 
mukaisia ja muita 
yhteisesti sovittuja 
ohjeita ja sääntöjä 

noudattaa 
työehtosopimuksen 
mukaisia ja muita 
yhteisesti sovittuja 
ohjeita ja sääntöjä 

 käyttäytyy hyvien 
käyttäytymistapojen 
mukaisesti  

käyttäytyy hyvien 
käyttäytymistapojen 
mukaisesti  

käyttäytyy hyvien 
käyttäytymistapojen ja 
tilanteen vaatimusten 
mukaisesti 

 noudattaa vaitiolovelvol-
lisuusohjeita 

noudattaa vaitiolovelvol-
lisuusohjeita 

noudattaa vaitiolovelvol-
lisuusohjeita 

 lajittelee kestävän 
toimintatavan 
mukaisesti. 

lajittelee kestävän 
toimintatavan 
mukaisesti. 

lajittelee kestävän 
toimintatavan 
mukaisesti. 

 

KAHVILAPALVELUT, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija tai tutkinnon suorit-
taja osaa 

 kunnostaa asiakas- ja työtiloja  

 valmistaa, valmistella ja laittaa esille kahvilan tuotteita ja 
huolehtia niiden laadusta  

 käyttää ja puhdistaa kahvilan koneita ja laitteita 

 suositella, myydä ja tarjoilla kahvilan ruoka- ja juomatuotteita  

 rekisteröidä myyntiä ja laskuttaa asiakkaita  

 toimia asiakaspalvelussa 

 hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa 

 siistiä ja järjestää asiakas- ja työtiloja 

 noudattaa omavalvontasuunnitelmaa  

 varmistaa asiakastyytyväisyyden. 
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Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla tai tutkinnon suorittaja ammattitaitovaatimuksissa edellytet-
tyä osaamista jo olemassa. Opiskelijalla on oikeus saada ammatti-
taitoa vastaava osaaminen 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 

 Työvuoron työtehtävien suunnittelu 

 Asiakas- ja työtilojen kunnostaminen 

 Kahvilatuotteiden valmistus ja asiakkaiden palveleminen 

 Työvuoron vaihtoon liittyvien tehtävien tekeminen 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Kahvilatuotteiden valmistus ja esillelaittaminen  

 Kassajärjestelmän ja kahvilalaitteiden käyttö 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Tuotetuntemuksen hyödyntäminen 

 Juomatuotteiden valmistus, käyttö ja tarjoilutapa 

 Tuotteiden hinnoitteleminen 

 Alakohtainen kielitaidon hallinta 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 
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Ammattitaidon                  
osoittamistavat 

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

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-
misen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla kahvilan työtehtä-
vissä yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Hän kunnostaa 
asiakas- ja työtiloja, valmistaa tai valmistelee tuotteita tai palveluita, 
rekisteröi myyntiä sekä huolehtii asiakas- ja työtilojen siisteydestä ja 
viihtyisyydestä. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa kielitaustan 
mukaisesti alakohtaisen kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa.  

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

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

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

Jos alakohtaista kielitaidon osaamista ei voi näyttää työelämässä, se 
näytetään koululla.    

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus koululla luokkatiloissa, opetuskeittiöllä, opiskelija-
ravintolassa, opetusravintolassa ja kahvilassa 

 ravitsemisalan toimipaikat 

 virtuaalinen oppimisympäristö 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan opetus, ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

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

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot   

Aloitekyky ja yrittäjyys 

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

 

 



   OPETUSSUUNNITELMA   38 (78) 

   

Estetiikka 

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

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovai-
kutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. 
Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuot-
teita, käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-ai-
neistoja. 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia 
työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. 
Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattiteh-
tävien ja -ongelmien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja ke-
mian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työs-
sään. 

Teknologia ja tietotekniikka 

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

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteis-
kunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakenta-
valla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oi-
keuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arki-
elämässä. Hän pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan epäkoh-
tien poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusla-
keja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri 
kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansain-
välisissä toiminnoissa. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Integroidaan sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen valinnaisia opin-
toja mikäli mahdollista. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan pakollisten tutkinnon osien suoritta-
misen jälkeen. 
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Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin hal-
linta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työvuoron           
työtehtävien     
suunnittelu 

tulee työvuoroon pukeu-
tuneena tehtävän vaati-
malla tavalla ja huolehtii 
ulkoisesta olemukses-
taan 

tulee työvuoroon pukeu-
tuneena tehtävän vaati-
malla tavalla ja huolehtii 
ulkoisesta olemukses-
taan 

tulee työvuoroon pukeu-
tuneena tehtävän vaati-
malla tavalla, ja ulkoi-
nen olemus on huoli-
teltu 

noudattaa työaikoja ja 
sopii tarvittaessa poik-
keamista 

noudattaa työaikoja ja 
sopii tarvittaessa poik-
keamista 

noudattaa työaikoja ja 
sopii tarvittaessa poik-
keamista yrityksen tai 
toimipaikan toimintata-
van mukaisesti 

suunnittelee ja aikatau-
luttaa työvuoronsa työ-
tehtäviä ohjeen mukaan 

suunnittelee ja aikatau-
luttaa työvuoronsa työ-
tehtäviä  

suunnittelee ja aikatau-
luttaa työvuoronsa työ-
tehtäviä itsenäisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti 

Asiakas- ja työtilojen 
kunnostaminen 

kunnostaa toisen apuna 
kahvilan asiakas- ja työ-
tiloja  

kunnostaa ohjeen mu-
kaan kahvilan asiakas- 
ja työtiloja toimintojen 
mukaan 

kunnostaa omatoimi-
sesti kahvilan asiakas- 
ja työtiloja tilanteiden 
mukaisesti 

 siistii ja järjestää asia-
kas- ja työtiloja toisen 
apuna 

siistii ja järjestää asia-
kas- ja työtiloja ohjeen 
mukaan 

siistii ja järjestää oma-
toimisesti asiakas- ja 
työtiloja 

Kahvilatuotteiden 
valmistus ja          
asiakkaiden         
palveleminen 

valmistaa, valmistelee 
ja laittaa esille kahvilan 
tuotteita ohjeiden mu-
kaan 

valmistaa, valmistelee ja 
laittaa esille kahvilan 
tuotteita omatoimisesti 

valmistaa, valmistelee 
ja laittaa esille kahvilan 
tuotteita liikeidean mu-
kaisesti itsenäisesti 

 huomioi asiakkaiden 
saapumisen, käyttäytyy 
kohteliaasti ja uskaltaa 
kommunikoida heidän 
kanssaan palvelutilan-
teessa 

huomioi asiakkaiden 
saapumisen, käyttäytyy 
kohteliaasti ja kommuni-
koi heidän kanssaan 
palveluhenkisesti 

huomioi asiakkaiden 
saapumisen, palvelee 
heitä viipymättä ja huo-
lehtii heidän viihtyisyy-
destään koko palvelu-
prosessin ajan  

 suosittelee ja myy kah-
vilan tuotteita 

suosittelee ja myy kah-
vilan tuotteita omatoimi-
sesti 

suosittelee ja myy kah-
vilan tuotteita ja pyrkii li-
säämään myyntiä 

 kiittää asiakkaita ja 
hankkii asiakkailta pa-
lautetta palveluista tai 
tuotteista 

kiittää asiakkaita ja 
hankkii asiakkailta pa-
lautetta palveluista tai 
tuotteista sekä välittää 
palautteen esimiehille 

kiittää asiakkaita ja var-
mistaa omatoimisesti 
asiakkaiden tyytyväisyy-
den palveluihin ja tuot-
teisiin sekä välittää pa-
lautteen esimiehille 
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Työvuoron vaihtoon 
liittyvien tehtävien 
tekeminen 

tiedottaa ohjattuna asia-
kas- ja myyntitilanteet 
vuoroon tulevalle työn-
tekijälle. 

tiedottaa asiakas- ja 
myyntitilanteet vuoroon 
tulevalle työntekijälle 
kahvilan toimintatavan 
mukaisesti. 

tiedottaa asiakas- ja 
myyntitilanteet vuoroon 
tulevalle työntekijälle 
kahvilan toimintatavan 
mukaisesti. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja mate-
riaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kahvilatuotteiden 
valmistus ja         
esillelaittaminen 

valmistaa kahvilan tuot-
teita toimipaikan koneita 
ja laitteita käyttäen 

valmistaa kahvilan tuot-
teita toimipaikan koneita 
ja laitteita käyttäen 

valmistaa itsenäisesti 
kahvilan tuotteita ohjeen 
mukaan toimipaikan ko-
neita ja laitteita käyttäen 

 valmistaa tai valmiste-
lee kahvilan ruokia ja 
juomia eri jalostusas-
teella olevista raaka-ai-
neista toisen apuna  

valmistaa tai valmiste-
lee kahvilan ruokia ja 
juomia eri jalostusas-
teella olevista raaka-ai-
neista ohjeen mukaan 

valmistaa tai valmistelee 
kahvilan ruokia ja juo-
mia eri jalostusasteella 
olevista raaka-aineista 
omatoimisesti 

 varustaa vitriinin tai pal-
velulinjaston  

varustaa vitriinin tai pal-
velulinjaston  

varustaa itsenäisesti vit-
riinin tai palvelulinjaston 

 pitää huolta myytävien 
tuotteiden riittävyydestä  

pitää ohjeiden mukaan 
huolta myytävien tuot-
teiden riittävyydestä ja 
laadusta 

pitää omatoimisesti 
huolta myytävien tuottei-
den riittävyydestä ja laa-
dusta 

Kassajärjestelmän ja 
kahvilalaitteiden 
käyttö 

käyttää ohjattuna toimi-
paikan kassaa tai kas-
sajärjestelmää ja vas-
taanottaa ja käsittelee 
tavallisimpia maksuväli-
neitä turvallisesti 

käyttää sujuvasti toimi-
paikan kassaa tai kas-
sajärjestelmää ja vas-
taanottaa ja käsittelee 
tavallisimpia maksuväli-
neitä turvallisesti 

hallitsee kassatyösken-
telyn eri toiminnot myös 
kiireessä ja käsittelee 
eri maksuvälineitä itse-
näisesti sekä toimii kas-
satyössä vastuullisesti 

 täyttää tarvittaessa au-
tomaatteja ohjeen mu-
kaan 

täyttää tarvittaessa au-
tomaatteja  

täyttää tarvittaessa au-
tomaatteja osaa enna-
koida tarpeen 

 puhdistaa toimipaikan 
koneita tai laitteita. 

puhdistaa toimipaikan 
koneet tai laitteet oma-
toimisesti. 

huolehtii toimipaikan ko-
neiden tai laitteiden 
puhtaudesta omatoimi-
sesti ja puhdistaa ne 
tarpeen mukaan. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hal-
linta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tuotetuntemuksen 
hyödyntäminen 

esittelee toimipaikan 
myydyimpien tuotteiden 

esittelee toimipaikan 
tuotteiden pääraaka-ai-

esittelee monipuolisesti 
toimipaikan tuotteiden 
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pääraaka-aineet ja hin-
nat sekä kertoo opastet-
tuna erityisruokavaliota 
(laktoositon, maidoton ja 
keliakia) noudattaville 
asiakkaille soveltuvia 
tuotteita  

neet ja hinnat sekä so-
veltuvuuden tavallisim-
pia erityisruokavalioita 
noudattaville asiakkaille 

pääraaka-aineet ja hin-
nat sekä soveltuvuuden 
tavallisimpia erityisruo-
kavalioita noudattaville 
asiakkaille 

Juomatuotteiden 
valmistus, käyttö ja 
tarjoilutapa 

on perehtynyt ohjattuna 
erilaisten juomien val-
mistukseen, käyttö- ja 
tarjoilutapoihin siten, 
että pystyy valmista-
maan niitä asiakkaiden 
tilausten mukaan 
 

on perehtynyt ohjeiden 
mukaan erilaisten juo-
mien valmistukseen, 
käyttö- ja tarjoilutapoi-
hin siten, että pystyy 
valmistamaan niitä asi-
akkaiden tilausten mu-
kaan  

on perehtynyt omatoimi-
sesti erilaisten juomien 
valmistukseen, käyttö- 
ja tarjoilutapoihin siten, 
että pystyy valmista-
maan niitä asiakkaiden 
tilausten mukaan 

Tuotteiden           
hinnoitteleminen 

merkitsee ohjeen mu-
kaan tuotteen myyntihin-
nan 

etsii hinnoittelukansi-
oista tuotteen oikean 
myyntihinnan ja merkit-
see sen ohjeen mukaan 

etsii hinnoittelukansi-
oista tuotteen oikean 
myyntihinnan ja merkit-
see sen itsenäisesti 

Alakohtainen       
kielitaidon hallinta 
suomenkielisillä 

palvelee asiakkaita suo-
men kielellä ja selviytyy 
auttavasti palvelutilan-
teesta ruotsin kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita 
suomen kielellä ja hoi-
taa palvelutilanteen 
ruotsin kielellä ja yh-
dellä vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita suo-
men kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen jousta-
vasti ruotsin kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä 

Alakohtainen        
kielitaidon hallinta 
ruotsinkielisillä 

palvelee asiakkaita ruot-
sin kielellä, hoitaa palve-
lutilanteen suomen kie-
lellä ja selviytyy autta-
vasti palvelutilanteesta 
yhdellä vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita 
ruotsin kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen jousta-
vasti suomen kielellä ja 
hoitaa palvelutilanteen 
yhdellä vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita ruot-
sin ja suomen kielellä ja 
hoitaa palvelutilanteen 
joustavasti yhdellä vie-
raalla kielellä 

Alakohtainen        
kielitaidon hallinta 
muunkielisillä 

hoitaa palvelutilanteen 
suomen tai ruotsin kie-
lellä sekä selviytyy aut-
tavasti palvelutilan-
teessa yhdellä muulla 
kielellä 

hoitaa palvelutilanteen 
suomen tai ruotsin kie-
lellä sekä yhdellä vie-
raalla kielellä ja selviy-
tyy auttavasti toisella 
kotimaisella kielellä 

palvelee asiakkaita suo-
men tai ruotsin kielellä, 
hoitaa palvelutilanteen 
joustavasti toisella koti-
maisella kielellä ja yh-
dellä vieraalla kielellä 

Alakohtainen        
kielitaidon hallinta 
vieraskielisessä 
koulutuksessa 

hoitaa palvelutilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin kie-
lellä sekä auttaa palve-
lutilanteessa asiakkaan 
eteenpäin yhdellä 
muulla kielellä. 

hoitaa palvelutilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin kie-
lellä sekä yhdellä 
muulla kielellä. 

palvelee asiakkaita kou-
lutuskielen lisäksi suo-
men tai ruotsin kielellä 
sekä hoitaa palvelutilan-
teen joustavasti yhdellä 
muulla kielellä. 

 

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 

suunnittelee työtään, 
mutta uusissa tilanteissa 
tarvitsee ohjausta 

suunnittelee oman 
työnsä, ja pystyy uu-
sissa tilanteissa toimi-
maan annetun ohjeen 
mukaan 

suunnittelee itsenäisesti 
vastuullaan olevia tehtä-
viä ja pystyy uusissa ti-
lanteissa toimimaan 
joustavasti 

Vuorovaikutus ja   
yhteistyö 

toimii työryhmän jäse-
nenä kahvilan tehtävissä 

toimii työryhmän jäse-
nenä kahvilan tehtä-
vissä 

toimii aktiivisesti ja posi-
tiivisesti työryhmän jäse-
nenä kahvilan tehtävissä 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvon-
tasuunnitelmaa 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

 työskentelee ergonomi-
sesti 

työskentelee ergonomi-
sesti 

työskentelee ergonomi-
sesti 

 noudattaa yrityksen tai 
toimipaikan turvallisuus-
ohjeita ja määräyksiä 
eikä aiheuta vaaraa it-
selleen tai muille 

noudattaa yrityksen tai 
toimipaikan turvalli-
suusohjeita ja mää-
räyksiä ja ottaa työs-
sään huomioon työyh-
teisön jäsenten, itsensä 
ja asiakkaiden turvalli-
suuden 

noudattaa yrityksen tai 
toimipaikan turvallisuus-
ohjeita ja määräyksiä ja 
ottaa työssään huomi-
oon työyhteisön jäsen-
ten, itsensä ja asiakkai-
den turvallisuuden 

   tunnistaa ja tiedottaa ha-
vaitsemistaan vaaroista 
ja riskeistä 

Ammattietiikka noudattaa työehtosopi-
muksen mukaisia ja 
muita yhteisesti sovittuja 
ohjeita ja sääntöjä 

noudattaa työehtosopi-
muksen mukaisia ja 
muita yhteisesti sovit-
tuja ohjeita ja sääntöjä 
sekä sitoutuu toimipai-
kan toimintaan 

noudattaa työehtosopi-
muksen mukaisia ja 
muita yhteisesti sovittuja 
ohjeita ja sääntöjä sekä 
sitoutuu toimipaikan toi-
mintaan 

 käyttäytyy hyvien käyt-
täytymistapojen mukai-
sesti  

käyttäytyy hyvien käyt-
täytymistapojen mukai-
sesti 

käyttäytyy hyvien käyt-
täytymistapojen ja tilan-
teen vaatimusten mukai-
sesti 

 noudattaa vaitiolovelvol-
lisuusohjeita. 

noudattaa vaitiolovel-
vollisuusohjeita. 

noudattaa vaitiolovelvol-
lisuusohjeita. 

 

KOKOUSPALVELUT, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija tai tutkinnon suorit-
taja osaa 

 kunnostaa ja varustaa kokous-, asiakas- ja työtilat   

 toimia kokouspalvelun tehtävissä 

 varmistaa kokousvälineiden toimivuuden ja opastaa tarvitta-
essa asiakkaita niiden käytössä 

 vastaanottaa kokousasiakkaita, opastaa ja neuvoo kokous-
palvelujen käytössä  

 tehdä yhteistyötä muun tarvittavan henkilöstön kanssa 
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 hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa 

 siistiä ja järjestää asiakas- ja työtilat sekä huolehtii tilojen 
viihtyisyydestä  

 varmistaa asiakastyytyväisyyden 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla tai tutkinnon suorittajalla ammattitaitovaatimuksissa edelly-
tettyä osaamista jo olemassa. Opiskelijalla tai tutkinnon suoritajalla 
on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

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

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 tai tutkinnon suorittajan tulee 
voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse 
osaamistaan. Opiskelijan tai tutkinnon suorittajan 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 

 Asiakaspalvelu  

 Tarjoilutehtävät  

 Asiakastyytyväisyyden varmistaminen 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Kokousvälineiden käyttäminen  

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Alakohtainen kielitaidon hallinta suomenkielisillä 

 Asiakaspalvelussa toiminen 

 Tarjoilu tehtävissä toiminen 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 
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Ammattitaidon                  
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-
misen näytössä. Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat 
olosuhteet. Osoitettava osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-
misen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla majoitus- ja ravit-
semisalan yrityksen tai toimipaikan kokouspalvelutehtävissä yhteis-
työssä toimipaikan muiden työntekijöiden kanssa. Hän kunnostaa ko-
kous- ja työtiloja, valmistaa kokousvälineiden toimivuuden, kattaa ja 
tarjoilee tilausmääräyksen mukaisesti kokousruokia ja –juomia.. 
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa kielitaustan mukaisesti ala-
kohtaisen kielitaitonsa asiakaspalvelutilanteessa yhden edellä ole-
vassa taulukossa kuvatun arvioinnin kohteen mukaisesti. 

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

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

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

Jos alakohtaista kielitaidon osaamista ei voi näyttää työelämässä, se 
näytetään koululla.    

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus koululla luokkatiloissa, opetuskeittiöllä, opiskelija-
ravintolassa, opetusravintolassa ja kahvilassa 

 yritysten tilat 

 työelämä  

 virtuaalinen oppimisympäristö 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan opetus, ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

Oppimisen ohjaaminen Opettajat vastaavat tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten, toteu-
tuksen ja arvioinnin esittelystä opiskelijalle tai tutkinnon suorittajalle. 
Opettajat ohjaavat ja tukevat opiskelijan oppimista.  

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot   

Aloitekyky ja yrittäjyys 

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

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

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovai-
kutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. 
Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuot-
teita, käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-ai-
neistoja. 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia 
työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. 
Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattiteh-
tävien ja -ongelmien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja ke-
mian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työs-
sään. 

Teknologia ja tietotekniikka 

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

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteis-
kunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakenta-
valla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oi-
keuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arki-
elämässä. Hän pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan epäkoh-
tien poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusla-
keja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri 
kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansain-
välisissä toiminnoissa. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

Integroidaan sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen valinnaisia opin-
toja mikäli mahdollista. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan pakollisten tutkinnon osien suoritta-
misen jälkeen. 

 

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työvuoron 
työtehtävien 
suunnittelu 

tulee työvuoroon 
pukeutuneena tehtävän 
vaatimalla tavalla ja 

tulee työvuoroon 
pukeutuneena tehtävän 
vaatimalla tavalla ja 

tulee työvuoroon 
pukeutuneena tehtävän 
vaatimalla tavalla, ja 
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huolehtii ulkoisesta 
olemuksestaan 

huolehtii ulkoisesta 
olemuksestaan 

ulkoinen olemus on 
huoliteltu 

noudattaa työaikoja ja 
sopii tarvittaessa 
poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja 
sopii tarvittaessa 
poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja 
sopii tarvittaessa 
poikkeamista yrityksen 
tai toimipaikan 
toimintatavan 
mukaisesti 

suunnittelee ja 
aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä 
ohjeen mukaan 

suunnittelee ja 
aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä  

suunnittelee ja 
aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä 
omatoimisesti 

Kokouspalveluissa 
toimiminen  

perehtyy opastettuna 
tilausmääräyksiin, 
tilaisuutta koskeviin 
ohjeisiin, tarjoilutapaan 
ja muihin yksityiskohtiin  

perehtyy ohjeen 
mukaan tilausmääräyk-
siin, tilaisuutta koskeviin 
ohjeisiin, tarjoilutapaan 
ja muihin yksityiskohtiin  

perehtyy omatoimisesti 
tilausmääräyksiin, 
tilaisuutta koskeviin 
ohjeisiin, tarjoilutapaan 
ja muihin yksityiskohtiin  

kunnostaa ja varustaa 
kokoustilat ja testaa 
kokousvälineiden 
toimivuuden 
opastettuna 

kunnostaa ja varustaa 
kokoustilat ja testaa 
kokousvälineiden 
toimivuuden ohjeen 
mukaan 

kunnostaa ja varustaa 
kokoustilat ja testaa 
kokousvälineiden 
toimivuuden pääosin 
itsenäisesti asiakkaan 
toiveet huomioiden 

vastaanottaa 
kokouspalveluiden 
tilaajan ja opastaa 
tarvittaessa 
kokousvälineiden 
käytössä  

vastaanottaa 
kokouspalveluiden 
tilaajan ja opastaa 
tarvittaessa 
kokousvälineiden ja 
palveluiden käytössä 

vastaanottaa 
itsenäisesti 
kokouspalveluiden 
tilaajan ja opastaa 
tarvittaessa 
kokousvälineiden ja 
palveluiden käytössä  

vastaanottaa 
kokousasiakkaat 
ystävällisesti ja opastaa 
kysyttäessä 
kokouspalvelujen 
käytössä 

vastaanottaa 
kokousasiakkaat 
ystävällisesti ja opastaa 
heitä tarvittaessa 
kokouspalvelujen 
käytössä 

vastaanottaa 
kokousasiakkaat 
ystävällisesti ja opastaa 
aktiivisesti heitä 
kokouspalvelujen 
käytössä 

tarjoilee kokousjuomia 
ja -ruokia  

tarjoilee omatoimisesti 
kokousjuomia ja -ruokia 

tarjoilee sujuvasti ja 
itsenäisesti kokous-
juomia ja -ruokia  

siistii ja järjestää 
asiakas- ja kokoustilat 
kokouspalvelujen 
aikana ja kokouksen 
jälkeen toisen apuna  

siistii ja järjestää ohjeen 
mukaan asiakas- ja 
kokoustilat 
kokouspalvelujen 
aikana ja kokouksen 
jälkeen  

siistii ja järjestää 
omatoimisesti ohjeen 
mukaan asiakas- ja 
kokoustilat kokouspal-
velujen aikana ja 
kokouksen jälkeen  

hankkii ohjeen mukaan 
asiakkailta palautetta 
kokouspalveluista  

hankkii asiakkailta 
palautetta 
kokouspalveluista  

varmistaa asiakkailta 
tyytyväisyyden kokous-
palveluihin ja välittää 
palautteen eteenpäin 
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kiittää asiakkaita ja 
toivottaa heidät 
tervetulleeksi uudelleen 

kiittää asiakkaita ja 
toivottaa heidät 
tervetulleeksi uudelleen 

kiittää asiakkaita ja 
toivottaa heidät 
tervetulleeksi uudelleen 

Työvuoron vaihtoon 
liittyvien tehtävien 
tekeminen 

järjestää opastettuna 
kokoustilan kalusteet 
tilaisuuden jälkeen 
tarvittavaan muotoon 

järjestää ohjeen 
mukaan kokoustilan 
kalusteet tilaisuuden 
jälkeen tarvittavaan 
muotoon 

järjestää itsenäisesti 
kokoustilan kalusteet 
tilaisuuden jälkeen 
tarvittavaan muotoon 

 tiedottaa ohjattuna 
asiakas- ja 
myyntitilanteet vuoroon 
tulevalle työntekijälle. 

tiedottaa asiakas- ja 
myyntitilanteet vuoroon 
tulevalle työntekijälle 
toimintatavan 
mukaisesti. 

tiedottaa asiakas- ja 
myyntitilanteet vuoroon 
tulevalle työntekijälle 
toimintatavan 
mukaisesti. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kokousvälineiden ja 
laitteiden käyttö 

tarkistaa tavanomaisten 
kokouksissa tarvittavien 
kokousvälineiden ja 
laitteiden toimivuuden, 
mutta tarvitsee ohjausta 

tarkistaa tavanomaisten 
kokouksissa tarvittavien 
kokousvälineiden ja 
laitteiden toimivuuden 
toistuvissa työtilanteissa 

tarkistaa tavanomaisten 
kokouksissa tarvittavien 
kokousvälineiden ja 
laitteiden toimivuuden 
omatoimisesti 

Tilausmääräyksen 
mukainen toiminta 
 
 

varmistaa 
tilausmääräyksen 
sisällön ja tilattujen 
palveluiden 
yksityiskohdat 
opastettuna 

varmistaa tarvittaessa 
tilausmääräyksen 
sisällön ja tilattujen 
palveluiden 
yksityiskohdat asiakkaan 
kanssa 

varmistaa tarvittaessa 
tilausmääräyksen 
sisällön ja tilattujen 
palveluiden 
yksityiskohdat 
asiakkaan kanssa 

Kokoustarjoilun 
hoitaminen 

kattaa toisen apuna 
kokoustarjoilut sekä 
hoitaa tarjoilut 
kokousaikataulun 
mukaisesti 

kattaa ohjeen mukaan 
kokoustarjoilut sekä 
hoitaa tarjoilut 
kokousaikataulun 
mukaisesti 

kattaa omatoimisesti 
kokoustarjoilut sekä 
hoitaa tarjoilut 
kokousaikataulun 
mukaisesti 

 tiedottaa opastettuna 
poikkeamista tai 
muutoksista. 

tiedottaa ohjeen mukaan 
poikkeamista tai 
muutoksista. 

tiedottaa omatoimisesti 
poikkeamista tai 
muutoksista. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kokoustilan 
varustaminen ja 

järjestää toisen apuna 
tilaisuuteen sopivan 
pöytämuodon 

järjestää ohjeen mukaan 
tilaisuuteen sopivan 
pöytämuodon 

järjestää omatoimisesti 
tilaisuuteen sopivan 
pöytämuodon 
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tilauksen 
tarkistaminen 

tuntee yrityksen 
kokouspalvelutuotteen 
siten, että pystyy 
kertomaan ohjattuna 
asiakkaalle hänen 
tilaamansa tuotteen 
sisällön 

tuntee yrityksen 
kokouspalvelutuotteen 
siten, että pystyy 
kertomaan ohjeen 
mukaan asiakkaalle 
hänen tilaamansa 
tuotteen sisällön 

tuntee yrityksen 
kokouspalvelutuotteet 
monipuolisesti siten, 
että pystyy kertomaan 
asiakkaalle tilaamansa 
tuotteen sisällön  ja 
ehdottaa tarvittaessa 
muutoksia tai 
lisämyyntiä 

Kokouspalvelupro-
sessin hoitaminen 
aikataulun mukaan 

toimii opastettuna 
kokouspalveluproses-
sin aikataulun mukaan  

toimii kokouspalvelu-
prosessin aikataulun 
mukaan ja ymmärtää 
oman toiminnan 
merkityksen tilaisuuden 
onnistumisessa 

toimii kokouspalvelu-
prosessin aikataulun 
mukaan ja ymmärtää 
oman toiminnan merki-
tyksen tilaisuuden 
onnistumisessa sekä 
ennakoi tilaisuuden 
kulkua 

Alakohtainen 
kielitaidon hallinta 
suomenkielisillä 

palvelee asiakkaita 
suomen kielellä ja 
selviytyy auttavasti 
palvelutilanteesta 
ruotsin kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita 
suomen kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen ruotsin 
kielellä ja yhdellä 
vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita 
suomen kielellä ja 
hoitaa palvelutilanteen 
joustavasti ruotsin 
kielellä ja yhdellä 
vieraalla kielellä 

Alakohtainen 
kielitaidon hallinta 
ruotsinkielisillä 

palvelee asiakkaita 
ruotsin kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen 
suomen kielellä ja 
selviytyy auttavasti 
palvelutilanteesta 
yhdellä vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita 
ruotsin kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen 
joustavasti suomen 
kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen yhdellä 
vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita 
ruotsin ja suomen 
kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen 
joustavasti yhdellä 
vieraalla kielellä 

Alakohtainen 
kielitaidon hallinta 
muunkielisillä 

hoitaa palvelutilanteen 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä selviytyy 
auttavasti 
palvelutilanteessa 
yhdellä muulla kielellä 

hoitaa palvelutilanteen 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä yhdellä 
vieraalla kielellä ja 
selviytyy auttavasti 
toisella kotimaisella 
kielellä 

palvelee asiakkaita 
suomen tai ruotsin 
kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen 
joustavasti toisella 
kotimaisella kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä 

Alakohtainen 
kielitaidon hallinta 
vieraskielisessä 
koulutuksessa 

hoitaa palvelutilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä auttaa 
palvelutilanteessa 
asiakkaan eteenpäin 
yhdellä muulla kielellä 

hoitaa palvelutilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä yhdellä 
muulla kielellä 

palvelee asiakkaita 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä hoitaa 
palvelutilanteen 
joustavasti yhdellä 
muulla kielellä 
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Turvallisuusohjeiden 
tunteminen 

opastaa ohjeen 
mukaan kokouspaikan 
turvallisuuteen 
liittyvissä 
toimintaohjeiden 
noudattamisessa ja 
neuvoo 
hätäpoistumistiet. 

opastaa kokouspaikan 
turvallisuuteen liittyvissä 
toimintaohjeiden 
noudattamisessa ja 
neuvoo 
hätäpoistumistiet. 

opastaa kokouspaikan 
turvallisuuteen 
liittyvissä 
toimintaohjeiden 
noudattamisessa ja 
neuvoo 
hätäpoistumistiet. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4.  Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja oman 
toiminnan 
kehittäminen  

pystyy toimimaan 
ohjeiden mukaan 
työtilanteissa 

toimii vastuullisesti 
työtilanteissa ja 
muuntaa toimintaansa 
annetun ohjeen mukaan 

toimii vastuullisesti 
työtilanteissa ja 
muuntaa toimintaansa 
palautteen perusteella 
oma-aloitteisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

toimii avustavana 
työntekijänä työryhmän 
jäsenenä majoitus- tai 
ravitsemisliikkeen 
kokouspalvelutehtävissä 

toimii työryhmän 
jäsenenä majoitus- tai 
ravitsemisliikkeen 
kokouspalvelutehtävissä 

toimii aktiivisena 
työryhmän jäsenenä 
majoitus- tai 
ravitsemisliikkeen 
kokouspalvelutehtävissä 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky  

työskentelee 
ergonomisesti 

työskentelee 
ergonomisesti 

työskentelee 
ergonomisesti 

 noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

noudattaa omavalvonta-
suunnitelmaa 

Ammattietiikka noudattaa yhteisesti 
sovittuja ohjeita ja 
sääntöjä 

noudattaa yhteisesti 
sovittuja ohjeita ja 
sääntöjä sekä sitoutuu 
toimipaikan toimintaan 

noudattaa yhteisesti 
sovittuja ohjeita ja 
sääntöjä sekä sitoutuu 
toimipaikan toimintaan 

 käyttäytyy asiallisesti ja 
hyvien 
käyttäytymistapojen 
mukaisesti  

käyttäytyy asiallisesti ja 
hyvien 
käyttäytymistapojen 
mukaisesti 

käyttäytyy asiallisesti ja 
hyvien 
käyttäytymistapojen ja 
tilanteen vaatimusten 
mukaisesti 

 noudattaa vaitiolo-
velvollisuusohjeita. 

noudattaa vaitiolo-
velvollisuusohjeita. 

noudattaa vaitiolo-
velvollisuusohjeita. 

 

MAJOITUSLIIKKEEN VARAUSTOIMINNOT, 20 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija tai tutkinnon suorit-
taja osaa 

 Kunnostaa asiakas- ja työtiloja 

 valmistautua myyntiin seuraamalla varaustilannetta 

 toimia asiakaspalvelussa  
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 hyödyntää alakohtaista kielitaitoa asiakaspalvelussa 

 esitellä ja myydä hotellin tuotteita ja palveluja  

 käyttää varausjärjestelmän eri toimintoja ja kirjaa varauksia 

 tiedottaa varauksista majoitusliikkeen muille osastoille  

 käyttää kanta-asiakasrekisteriä myynnin apuna 

 tehdä yhteistyötä matkailualan jälleen myyjien ja muiden si-
dosryhmien kanssa  

 osallistua viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteisiin 

 noudattaa omavalvontasuunnitelmaa  

 varmistaa asiakastyytyväisyyden 

Arviointi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 

Ennen uuden tutkinnon osan aloittamista tulee selvittää, onko opis-
kelijalla tai tutkinnon suorittajalla ammattitaitovaatimuksissa edelly-
tettyä osaamista jo olemassa. Opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla 
on oikeus saada ammattitaitoa vastaava osaaminen tunnustettua. 

Oppimisen arviointi 

Tutkinnon osan oppimisen arviointi on opiskelijan tai tutkinnon suo-
rittajan tukemista ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten saavuttami-
sessa, oppimisen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearvi-
ointitaidon kehittämistä. Arvioinnin on oltava kannustavaa ja opiske-
lijan tai tutkinnon suorittajan tulee tietää, mitä hän osaa ja mitä hä-
nen on vielä opittava. Suullisella tai kirjallisella palautteella tuetaan 
ja motivoidaan opiskelijaa tai tutkinnon suorittajaa. 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 tai tutkinnon suorittajan tulee 
voida osoittaa osaamisensa monipuolisesti ja arvioida myös itse 
osaamistaan. Opiskelijan arviointiin sisältyy olennaisesti arviointi-
keskustelu, 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 

 Toimii asiakaspalvelussa esitellen ja myyden hotellin tuot-
teita ja palveluja 

 Asiakastyytyväisyyden varmistaminen 

 Työvuoron vaihtoon liittyvien tehtävien hoitaminen  

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Käyttää varausjärjestelmän eri toimintoja ja kirjaa varauksia 
käyttäen apuna kanta-asiakasrekisteriä.  

 Osallistuu viestinnän ja markkinoinnin toimenpiteisiin.  

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Asiakastilanteiden hallinta 
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 alakohtaisen kielitaidon hallinnan suomenkielellä 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Oppiminen ja ongelmanratkaisu 

 Vuorovaikutus ja yhteistyö 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

 Ammattietiikka 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-
misen näytössä. Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat 
olosuhteet. Osoitettava osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.  

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-
misen näytössä tai tutkintotilaisuudessa toimimalla majoitusliikkeen 
myynti ja varaustoiminnan asiakaspalvelun työtehtävissä. Hän esitte-
lee ja myy tuotteita ja palveluja yksilö- ja ryhmäasiakkaille varausjär-
jestelmää ja kanta-asiakasrekisteriä käyttäen sekä osallistuu yrityk-
sen markkinointiviestinnän toimenpiteisiin. Opiskelija tai tutkinnon 
suorittaja osoittaa kielitaustan mukaisesti alakohtaisen kielitaitonsa 
asiakaspalvelutilanteessa yhden edellä olevassa taulukossa kuvatun 
arvioinnin kohteen mukaisesti.  

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

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

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

Jos alakohtaista kielitaidon osaamista ei voi näyttää työelämässä, ne 
näytetään koululla. 

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus koululla luokkatiloissa, opetuskeittiöllä, opiskelija-
ravintolassa, opetusravintolassa ja kahvilassa 

 majoitusalan toimipaikat 

 virtuaalinen oppimisympäristö 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan opetus, ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

 opinnäyte, portfolio, tuote 

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

Aloitekyky ja yrittäjyys 

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

Estetiikka 

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

Viestintä ja mediaosaaminen 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja viestii monimuotoisesti ja vuorovai-
kutteisesti tilanteeseen sopivalla tavalla hyödyntäen kielitaitoaan. 
Hän havainnoi, tulkitsee sekä arvioi kriittisesti erilaisia mediatuot-
teita, käyttää mediaa ja viestintäteknologiaa sekä tuottaa media-ai-
neistoja. 

Matematiikka ja luonnontieteet 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää peruslaskutoimituksia 
työssä vaadittavien ja arkipäivän laskutehtävien ratkaisemisessa. 
Hän käyttää esim. kaavoja, kuvaajia, kuvioita ja tilastoja ammattiteh-
tävien ja -ongelmien ratkaisemisessa ja hän soveltaa fysiikan ja ke-
mian lainalaisuuksiin perustuvia menetelmiä ja toimintatapoja työs-
sään. 

Teknologia ja tietotekniikka 

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

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteis-
kunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakenta-
valla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oi-
keuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arki-
elämässä. Hän pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan epäkoh-
tien poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusla-
keja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri 
kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansain-
välisissä toiminnoissa. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

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

Integroidaan sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen valinnaisia opin-
toja mikäli mahdollista. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan pakollisten tutkinnon osien suoritta-
misen jälkeen. 
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Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työvuoron 
työtehtävien 
suunnittelu 

tulee työvuoroon 
pukeutuneena tehtävän 
vaatimalla tavalla ja 
huolehtii ulkoisesta 
olemuksestaan  

tulee työvuoroon 
pukeutuneena tehtävän 
vaatimalla tavalla ja 
huolehtii ulkoisesta 
olemuksestaan  

tulee työvuoroon 
pukeutuneena tehtävän 
vaatimalla tavalla, ja 
ulkoinen olemus on 
huoliteltu 

 noudattaa työaikoja ja 
sopii tarvittaessa 
poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja 
sopii tarvittaessa 
poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja 
sopii tarvittaessa poik-
keamista yrityksen tai 
toimipaikan toiminta-
tavan mukaisesti 

 suunnittelee ja 
aikatauluttaa 
työvuoronsa 
työtehtäviä  

suunnittelee ja 
aikatauluttaa 
työvuoronsa 
työtehtäviä 
omatoimisesti 

suunnittelee ja 
aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä 
omatoimisesti ja 
tarkoituksenmukaisesti 

 valmistautuu myyntiin 
seuraamalla 
varaustilannetta ohjeen 
mukaan  

valmistautuu myyntiin 
seuraamalla 
varaustilannetta  

valmistautuu myyntiin 
seuraamalla 
säännöllisesti 
varaustilannetta 

Myyntitehtävissä 
toimiminen   

löytää järjestelmästä 
tavallisimpiin 
myyntitapahtumiin 
liittyvät palvelupaketit ja 
hinnat  

löytää järjestelmästä 
myyntitapahtumiin 
liittyvät palvelupaketit ja 
hinnat 

löytää itsenäisesti 
myyntitapahtumiin 
liittyvät palvelupaketit ja 
hinnat 

 esittelee pyydettäessä 
tuotteita ja palveluja 
asiakkaille 

esittelee vaihtoehtoisia 
tuotteita ja palveluja 
asiakkaille 
omatoimisesti 

esittelee ja markkinoi 
asiakaslähtöisesti 
vaihtoehtoisia tuotteita 
ja palveluja 

 myy ohjeen mukaan 
tavallisimpia 
palvelupaketteja 
varaustilanteen 
mukaan 

myy tavallisimpia 
palvelupaketteja 
varaustilanteen 
mukaan ja selvittää 
tilauksen yksityiskohtia 

myy lähes itsenäisesti 
palvelukokonaisuuksia 
huomioiden varausti-
lanteen ja päivän suju-
vuuden sekä asiakkaan 
että yrityksen kannalta 

 informoi tarvittaessa 
asiakasta tilaus- ja 
peruutusehdoista 

informoi tarvittaessa 
asiakasta tilaus- ja 
peruutusehdoista  

informoi tarvittaessa 
asiakasta tilaus- ja 
peruutusehdoista  

 siistii ja järjestää 
asiakas- ja työtiloja  

siistii ja järjestää 
asiakas- ja työtiloja 

siistii ja järjestää 
omatoimisesti asiakas- 
ja työtiloja 
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Markkinointiviestinnän 
toimenpiteisiin 
osallistuminen 

tekee tarvittaessa 
tilausmääräyksiä ja 
tiedottaa ohjeen 
mukaan muuta 
henkilöstöä varauksista  

tekee tarvittaessa 
tilausmääräyksiä ja 
tiedottaa muuta 
henkilöstöä varauksista  

tekee tarvittaessa 
tilausmääräyksiä ja 
tiedottaa omatoimisesti 
muuta henkilöstöä 
varauksista  

 osallistuu ohjeen 
mukaan 
majoitusliikkeen 
markkinointiviestinnän 
tehtäviin 

osallistuu 
majoitusliikkeen 
markkinointiviestinnän 
tehtäviin 

osallistuu aktiivisesti 
majoitusliikkeen 
markkinointiviestinnän 
tehtäviin 

Asiakastyytyväisyyden 
varmistaminen 

hankkii asiakkailta 
palautetta palveluista 
tai tuotteista 

hankkii asiakkailta 
palautetta palveluista 
tai tuotteista sekä 
välittää palautteen 
esimiehille 

varmistaa asiakkaiden 
tyytyväisyyden 
palveluihin ja tuotteisiin 
sekä välittää palautteen 
esimiehille 

 kiittää asiakkaita ja 
toivottaa heidät 
tervetulleeksi uudelleen 

kiittää asiakkaita ja 
toivottaa heidät 
tervetulleeksi uudelleen 

kiittää asiakkaita ja 
toivottaa heidät 
tervetulleeksi uudelleen 

Työvuoron vaihtoon 
liittyvien tehtävien 
hoitaminen 

tiedottaa ohjattuna 
asiakas- ja 
myyntitilanteet vuoroon 
tulevalle työntekijälle. 

tiedottaa asiakas- ja 
myyntitilanteet vuoroon 
tulevalle työntekijälle 
toimintatavan 
mukaisesti. 

tiedottaa asiakas- ja 
myyntitilanteet vuoroon 
tulevalle työntekijälle 
toimintatavan 
mukaisesti. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Varausjärjestelmän 
käyttäminen 

kirjaa ohjeen mukaan 
varaustiedot 
järjestelmään ja 
muuttaa niitä ohjattuna 

kirjaa varaustiedot 
järjestelmään ja 
muuttaa niitä ohjeen 
mukaan 

kirjaa pääosin itsenäi-
sesti varaustiedot jär-
jestelmään, etsii va-
raukset ja tekee niihin 
tarvittavat muutokset  

 etsii järjestelmästä 
tavallisimmat myytävät 
tuotteet, valmiit 
palvelupaketit ja niiden 
hinnat 

etsii järjestelmästä 
erilaiset tuotteet, 
palvelupaketit ja niiden 
hinnat 

etsii järjestelmästä 
erilaiset tuotteet, palve-
lupaketit ja niiden hinnat 
sekä osaa yhdistellä 
niitä asiakkaan 
toivomusten mukaisesti 

Kanta-
asiakasrekisterin 
käyttäminen 

käyttää ohjattuna 
kanta-asiakasrekisteriä 
myynnin apuna. 

käyttää ohjeen mukaan 
kanta-asiakasrekisteriä 
myynnin apuna. 

käyttää lähes itsenäi-
sesti kanta-asiakasre-
kisteriä myynnin apuna. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
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Tuotteiden ja 
palvelujen 
esitteleminen 

esittelee asiakkaille 
tavallisimpia 
majoitusliikkeen 
tuotteita ja palveluja 

esittelee asiakkaille 
monipuolisesti 
majoitusliikkeen 
tuotteita ja palveluja 

esittelee monipuolisesti 
ja suosittelee 
asiakkaille 
majoitusliikkeen 
tuotteita ja palveluja  

 kertoo tarvittaessa 
tavallisimpien 
tuotteiden ja 
palveluiden hinnat ja 
sen mitkä asiat 
vaikuttavat niiden 
muodostumiseen 

kertoo tarvittaessa 
tuotteiden ja 
palveluiden hinnat ja 
sen mitkä asiat 
vaikuttavat niiden 
muodostumiseen 

kertoo tarvittaessa 
perustellusti tuotteiden 
ja palveluiden hinnat ja 
sen mitkä asiat 
vaikuttavat niiden 
muodostumiseen 

Alakohtainen 
kielitaidon hallinta 
suomenkielisillä 

palvelee asiakkaita 
suomen kielellä ja 
selviytyy auttavasti 
palvelutilanteesta 
ruotsin kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita 
suomen kielellä ja 
hoitaa palvelutilanteen 
ruotsin kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita 
suomen kielellä ja 
hoitaa palvelutilanteen 
joustavasti ruotsin 
kielellä ja yhdellä 
vieraalla kielellä 

Alakohtainen 
kielitaidon hallinta 
ruotsinkielisillä 

palvelee asiakkaita 
ruotsin kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen 
suomen kielellä ja 
selviytyy auttavasti 
palvelutilanteesta 
yhdellä vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita 
ruotsin kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen 
joustavasti suomen 
kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen yhdellä 
vieraalla kielellä 

palvelee asiakkaita 
ruotsin ja suomen 
kielellä ja hoitaa 
palvelutilanteen 
joustavasti yhdellä 
vieraalla kielellä 

Alakohtainen 
kielitaidon hallinta 
muunkielisillä 

hoitaa palvelutilanteen 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä selviytyy 
auttavasti 
palvelutilanteessa 
yhdellä muulla kielellä 

hoitaa palvelutilanteen 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä yhdellä 
vieraalla kielellä ja 
selviytyy auttavasti 
toisella kotimaisella 
kielellä 

palvelee asiakkaita 
suomen tai ruotsin 
kielellä, hoitaa 
palvelutilanteen 
joustavasti toisella 
kotimaisella kielellä ja 
yhdellä vieraalla kielellä 

Alakohtainen 
kielitaidon hallinta 
vieraskielisessä 
koulutuksessa 

hoitaa palvelutilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä auttaa 
palvelutilanteessa 
asiakkaan eteenpäin 
yhdellä muulla kielellä 

hoitaa palvelutilanteen 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä yhdellä 
muulla kielellä 

palvelee asiakkaita 
koulutuskielen lisäksi 
suomen tai ruotsin 
kielellä sekä hoitaa 
palvelutilanteen 
joustavasti yhdellä 
muulla kielellä 

Yhteistyöverkostossa 
toimiminen  

tuntee alueen 
matkailualan 
jälleenmyyjiä ja muita 
sidosryhmiä, joiden 
kanssa tekee 
yhteistyötä ja esittelee 
heidän tarjoamiaan 
palveluita asiakkaille 
opastettuna. 

tuntee alueen 
matkailualan 
jälleenmyyjiä ja muita 
sidosryhmiä, joiden 
kanssa tekee 
yhteistyötä ja esittelee 
heidän tarjoamiaan 
palveluita asiakkaille 
ohjeen mukaan. 

tuntee alueen 
matkailualan 
jälleenmyyjiä ja muita 
sidosryhmiä, joiden 
kanssa tekee 
yhteistyötä ja esittelee 
heidän tarjoamiaan 
palveluita asiakkaille 
omatoimisesti. 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4.  Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu  

suunnittelee työtään, 
mutta uusissa 
tilanteissa tarvitsee 
ohjausta  

suunnittelee oman 
työnsä ja arvioi työnsä 
onnistumista 
työskentelyn aikana  

suunnittelee itsenäi-
sesti vastuullaan olevia 
tehtäviä ja arvioi työnsä 
onnistumista sekä 
perustelee arviotaan 

arvioi työnsä 
onnistumista ja ottaa 
vastaan palautetta 

ottaa vastaan 
palautetta ja toimii 
palautteen mukaisesti 

kehittää toimintaansa 
saamansa palautteen 
pohjalta 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

toimii työryhmän 
jäsenenä ja tiedottaa 
muutoksista muille 
työntekijöille ja 
osastoille 

toimii aktiivisena 
työryhmän jäsenenä ja 
tiedottaa muutoksista 
muille työntekijöille ja 
osastoille 

toimii aktiivisena 
työryhmän jäsenenä ja 
tiedottaa muutoksista 
muille työntekijöille ja 
osastoille 

   edesauttaa omalla 
toiminnallaan 
palvelukokonaisuuden 
onnistumisesta 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa omavalvon-
tasuunnitelmaa 

noudattaa omavalvon-
tasuunnitelmaa 

noudattaa omavalvon-
tasuunnitelmaa 

 työskentelee 
ergonomisesti 

työskentelee 
ergonomisesti 

työskentelee 
ergonomisesti 

 noudattaa yrityksen tai 
toimipaikan 
turvallisuusohjeita ja 
määräyksiä 

noudattaa yrityksen tai 
toimipaikan 
turvallisuusohjeita ja 
määräyksiä 

noudattaa yrityksen tai 
toimipaikan 
turvallisuusohjeita ja 
määräyksiä 

Ammattietiikka palvelee asiakkaita 
tasavertaisesti ottaen 
huomioon kulttuurierot 
tai muun taustan 

palvelee asiakkaita 
tasavertaisesti ottaen 
huomioon kulttuurierot 
tai muun taustan 

palvelee asiakkaita 
tasavertaisesti ja 
hienotunteisesti ottaen 
huomioon kulttuurierot 
tai muun taustan  

 noudattaa vaitiolo-
velvollisuusohjeita. 

noudattaa vaitiolo-
velvollisuusohjeita. 

noudattaa vaitiolo-
velvollisuusohjeita. 

 

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN, 5 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija tai tutkinnon suorit-
taja osaa 

 tunnistaa työpaikalla työssäoppimiseen tai ammattiosaami-
sen näyttöön sopivat työtehtävät ja selvittää niiden arvioinnin 
kohteet ja arviointikriteerit 

 neuvotella työyhteisössä työssäoppimisen ja ammattiosaami-
sen näyttöjen toteuttamisesta 
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 valmistella yhteistyössä opettajan ja työpaikkaohjaajan 
kanssa työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suun-
nitelmia 

 perehdyttää muita opiskelijoita työpaikalla tai oppilaitoksissa 
tehtäviin töihin, toimintatapoihin ja sääntöihin 

 esitellä alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia esimerkiksi 
työelämään tutustumisjaksolla oleville opiskelijoille 

 käydä ohjauskeskusteluja, kehittää toimintaansa palautteen 
perusteella ja sovitella näkemyseroja 

 toimia erilaisten oppijoiden ja työtovereiden kanssa 

 vastaanottaa ja antaa kehittävää palautetta 

 itsearvioida työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttö-
ään ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja arviointikritee-
reiden mukaan 

 arvioida työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä hän osaa 
toimia ja ohjata myös muita toimimaan työturvallisuusohjei-
den mukaisesti. 

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 

 Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen 

 Työn kokonaisuuden hallinta 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Opiskelijan ohjaaminen 

 Opiskelijan arviointi 
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Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Oman alan työelämän ja ammatillisen koulutuksen tuntemi-
nen 

 Opetussuunnitelmien tunteminen 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 

Ammattitaidon                  
osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-
misen näytössä. Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat 
olosuhteet. Osoitettava osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa tekemällä 
suunnitelman ammattiosaamisen näytöstä tai työssäoppimisesta. 
Hän perehtyy työyhteisön toimintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja 
sääntöihin sekä arvioi työyhteisön työturvallisuusriskit ja työer-
gonomiakysymykset oman työn osalta. Opiskelija kartoittaa mahdol-
lisuudet toteuttaa työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä työ-
paikalla. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja analysoi oman työssäoppi-
misensa ja ammattiosaamisen näyttönsä arvioinnit. 

Ammattiosaamisen näyttö annetaan pääsääntöisesti jonkin muun 
ammattiosaamisen näytön yhteydessä. 

Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työ-
kohteessa tai ammatillisessa peruskoulutuksessa koulutuksen järjes-
täjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittami-
sen kattavuus varmistuu.  

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

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 verkko-opintoina- ja lähiopetuksena 

 työssäoppiminen 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan opetus, ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 itsenäinen opiskelu  

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

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot   

Aloitekyky ja yrittäjyys 

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

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

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja käyttää hyödykseen tietoa yhteis-
kunnan perusrakenteista ja toimintavoista sekä osallistuu rakenta-
valla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oi-
keuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä työssä että arki-
elämässä. Hän pyrkii aktiivisella toiminnalla vaikuttamaan epäkoh-
tien poistamiseen. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusla-
keja. Hän toimii asiallisesti ja työelämän vaatimusten mukaisesti eri 
kulttuuritaustan omaavien ihmisten kanssa kotimaassa ja kansain-
välisissä toiminnoissa. 

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

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

Ei integrointia. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan jonkin ammatillisen tutkinnon osan 
työssäoppimisen yhteydessä. 

 

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oman työn 
suunnittelu ja 
suunnitelmien 
tekeminen 

valmistelee ohjattuna 
työssäoppimisen ja 
ammattiosaamisen 
näytön suunnitelmia 

valmistelee annettujen 
ohjeiden mukaan 
työssäoppimisen ja 
ammattiosaamisen 
näytön suunnitelmia 

valmistelee itsenäisesti 
ja aloitteellisesti 
työssäoppimisen ja 
ammattiosaamisen 
näyttöjen suunnitelmaa 

Työn kokonaisuuden 
hallinta 

tarvitsee ajoittaista 
ohjausta. 

tekee annetuttehtävät 
omatoimisesti. 

etenee työssään 
sujuvasti sovittaen 
työnsä työympäristön 
muuhun toimintaan. 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Opiskelijan 
ohjaaminen 

perehdyttää ohjattuna 
muita opiskelijoita 

perehdyttää ohjeiden 
mukaisesti muita 
opiskelijoita ja käy 
ohjauskeskusteluja 

perehdyttää muita 
opiskelijoita, toimii 
joustavasti erilaisten 
ihmisten kanssa ja 
sovittelee näkemyseroja 

Opiskelijan arviointi vastaanottaa ja antaa 
ohjattuna palautetta 
työtehtävistä sekä 
itsearvioi ohjattuna 
työssäoppimisen ja 
ammattiosaamisen 
näytöt sovittujen 
arvioinnin kohteiden ja 
kriteereiden mukaan. 

vastaanottaa ja antaa 
palautetta työtehtävistä 
ja itsearvioi 
työssäoppimisen ja 
ammattiosaamisen 
näytöt sovittujen 
arvioinnin kohteiden ja 
kriteereiden mukaan. 

käy rakentavia 
palautekeskusteluja 
sekä itsearvioi 
työssäoppimisen ja 
ammattiosaamisen 
näytöt ennalta 
sovittujen arvioinnin 
kohteiden ja 
kriteereiden mukaan. 

 

ARVIOINNIN 
KOHDE 

ARVIOINTIKRITEERIT 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Oman alan 
työelämän ja 
ammatillisen 
koulutuksen 
tunteminen 

esittelee joitakin alansa 
työ- ja 
koulutusmahdollisuuksia 

esittelee alansa työ- ja 
koulutusmahdollisuuksia 

esittelee itsenäisesti ja 
monipuolisesti alansa 
työ- ja 
koulutusmahdollisuuks
ia 

Opetussuunnitelmien 
tunteminen 

tunnistaa ohjattuna 
työssäoppimisjaksolla 
opiskeltavat asiat ja 
ammattiosaamisen 
näytöillä arvioitavan 
osaamisen. 

tunnistaa ohjeiden 
mukaisesti 
työssäoppimisjaksolla 
opiskeltavat asiat ja 
ammattiosaamisen 
näytöillä arvioitavan 
osaamisen. 

tunnistaa itsenäisesti 
työssäoppimisjaksolla 
opiskeltavat asiat ja 
ammattiosaamisen 
näytöillä arvioitavan 
osaamisen. 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

arvioi työhönsä liittyvät 
työturvallisuusriskit sekä 
toimii työturvallisuus-
ohjeiden mukaisesti. 

arvioi työhönsä liittyvät 
työturvallisuusriskit sekä 
toimii työturvallisuus-
ohjeiden mukaisesti. 

arvioi työhönsä liittyvät 
työturvallisuusriskit se-
kä toimii ja ohjaa myös 
muita toimimaan työ-
turvallisuusohjeiden 
mukaisesti. 

 

VENÄJÄ OSAAMINEN, 15 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija tai tutkinnon suorit-
taja osaa 

 venäjän kielen alkeet 

 palvella asiakasta venäjän kielellä osaamisensa mukaisesti 

 asioita venäläisestä kulttuurista.  

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. 
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Osaamisen arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta 

 Oman työn suunnittelu ja suunnitelmien tekeminen 

 Työn kokonaisuuden hallinta 

Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta 

 Kulttuurin tunteminen 

 Kielitaidon hallinta 

Työn perustana olevan tiedon hallinta 

 Venäjänkielen alkeet 

 Venäjän kulttuuri 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot 

 Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit 

Ammattitaidon 

osoittamistavat 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaa-
misen näytössä. Näyttö- ja työpaikalla tulee olla työelämää vastaavat 
olosuhteet. Osoitettava osaaminen vastaa tutkinnon perusteissa 
määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä 
Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta. 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa työskentelee työpaikassa, 
jossa hän palvelee venäjänkielisiä asiakkaita. Hän osaa venäjän kie-
len alkeet ja hän palvelee asiakasta venäjän kielellä opiskelluissa ra-
joissa. Hän osaa työskentelyssään ottaa huomioon asioita venäläi-
sestä kulttuurista.  

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

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

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

Oppimisympäristöt Oppimisympäristöt kotimaassa ja ulkomailla 

 lähiopetus koululla luokkatiloissa, opetuskeittiöllä, opiskelija-
ravintolassa, opetusravintolassa ja kahvilassa 

 ravitsemisalan toimipaikat 

 virtuaalinen oppimisympäristö 

Oppimismenetelmät Oppimismenetelmät kotimaassa ja ulkomailla 

 opettajan opetus, ohjaus ja valmennus 

 työssäoppiminen 

 tiimioppiminen 

 virtuaalioppiminen 

 tutustumiskäynnit; yritysvierailut, opintomatkat, tapahtumat 

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

Muut elinikäisen oppimisen 
avaintaidot   

Teknologia ja tietotekniikka 

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

Integrointi yhteisiin tutkinnon 
osiin 

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

Integroidaan sosiaalisen ja kulttuurisen osaamisen valinnaisia opin-
toja mikäli mahdollista. 

Tutkinnon osan sijoittuminen 
tutkinnon toteutuksessa 

Tämä tutkinnon osa suoritetaan pakollisten tutkinnon osien suoritta-
misen jälkeen. 

 

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn 
suunnittelu ja 
suunnitelmien 
tekeminen 

valmistelee ohjattuna 
työssäoppimisen ja 
ammattiosaamisen 
näytön suunnitelmia 

valmistelee annettujen 
ohjeiden mukaan 
työssäoppimisen ja 
ammattiosaamisen 
näytön suunnitelmia 

valmistelee itsenäisesti 
ja aloitteellisesti 
työssäoppimisen ja 
ammattiosaamisen 
näyttöjen suunnitelmaa 

Työn kokonaisuuden 
hallinta  

tarvitsee ajoittaista 
ohjausta. 

tekee annetut tehtävät 
omatoimisesti. 

etenee työssään 
sujuvasti sovittaen 
työnsä työympäristön 
muuhun toimintaan. 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kulttuurin 
tunteminen 

 

Soveltaa kulttuuritietoa 
työssään auttavasti. 

Soveltaa kulttuuritiedon 
keskeisimpiä asioita 
työssään. 

Soveltaa kulttuuritietoa 
työssään sujuvasti. 

Kielitaidon hallinta 

 

Selviää välttävästi 
asiakaspalvelustilanteis
sa yksittäisillä sanoilla 

tuntee joitain 
asiakaspalvelun 
sanontoja 

tietää jotakin eri alojen 
asiakas-
palvelutilanteista 

tunnistaa eri alojen 
asiakaspalvelutilanteide
n ammattisanastoa. 

Selviää 
asiakaspalvelutilanteiss
a yksittäisillä sanoilla ja 
lausahduksilla 

tuntee asiakaspalvelun 
sanontoja 

tuntee eri alojen 
asiakaspalvelutilanteita 

tietää eri alojen 
asiakaspalvelutilanteide
n ammattisanastoa. 

Selviää asiakaspal-
velutilanteissa yksit-
täisillä sanoilla ja 
lauseilla sujuvasti 

tuntee asiakaspalvelun 
keskeiset sanonnat ja 
sanaston 

selviää eri alojen asia-
kaspalvelutilanteista 
sujuvasti 

käyttää eri alojen am-
mattisanastoa asia-
kaspalvelutilanteissa. 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Venäjän kielen 
alkeet 

tunnettava suurin osa 
kirjaimista 

kyettävä kirjoittamaan, 
lukemaan ja ymmärtä-
mään yksittäisiä sanoja 

muistettava yleisimmät 
tervehdykset 

osattava joitain 
lukusanoja 

tiedettävä jotain 
venäjän kielen 
ääntämisestä 

tunnettava kirjaimet 

kyettävä kirjoittamaan, 
lukemaan ja ymmärtä-
mään yksittäisiä sanoja 
ja lyhyitä lauseita 

muistettava 
tervehdykset ja joitain 
kysymyksiä ja 
vastauksia 

osattava suurin osa 
opetelluista 
lukusanoista 

osattava joitain 
ääntämiseen liittyviä 
seikkoja teoriassa ja 
käytännössä 

osattava kirjaimet ja 
äänteet 

kyettävä kirjoittamaan, 
lukemaan, ymmärtä-
mään ja tuottamaan 
sanoja ja lauseita melko 
virheettömästi 

muistettava 
tervehdykset, kysy-
mykset ja vastaukset  

osattava itsenäisesti 
reagoida tilanteisiin 
venäjäksi sanoin tai 
lyhyin lausein melko 
oikein ääntäen 

osattava opetellut 
lukusanat 

Venäjän kulttuuri tuntee venäläisen 
kulttuurin keskeisimpiä 
asioita eri alueilta 
auttavasti.  

tietää venäläisyydestä 
ja tuntee venäläisen 
kulttuurin keskeisimpiä 
asioita eri alueilta.  

 

tuntee venäläisen 
kulttuurin ja 
venäläisyyden 
keskeisimmät asiat eri 
alueilta   

  

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Aktiivinen 
kansalaisuus ja eri 
kulttuurit 

Toimii asiallisesti  
venäläisten 
asiakkaiden kanssa  

Toimii asiallisesti  
venäläisten asiakkaiden 
kanssa 

Toimii asiallisesti ja 
työelämän 
vaatimusten 
mukaisesti venäläisten 
asiakkaiden kanssa  
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VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OSP 

 

ERIKOISLEIVONNAISET, 5 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

 valmistaa erilaisia erikoisleivonnaisia 

 valmistaa erityisruokavalioihin sopivia leivonnaisia 

 osaa koristella tuotteet ja laittaa ne tarjolle 

 

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työvuorossa 
toimiminen 

tulee 
oppitunnille/työvuoroon 
pukeutuneena tehtävän 
vaatimalla tavalla  

tulee 
oppitunnille/työvuoroon 
pukeutuneena tehtävän 
vaatimalla tavalla  

tulee oppitunnille/ työ-
vuoroon pukeutuneena 
tehtävän vaatimalla 
tavalla, ja ulkoinen 
olemus on huoliteltu 

noudattaa työaikoja  noudattaa työaikoja ja 
sopii tarvittaessa 
poikkeamista 

noudattaa työaikoja ja 
sopii tarvittaessa 
poikkeamista 

suunnittelee ja 
aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä 
ohjattuna mukaan 

suunnittelee ja 
aikatauluttaa 
työvuoronsa työtehtäviä 

suunnittelee ja 
aikatauluttaa 
omatoimisesti 
työvuoronsa työtehtäviä 

Tuotteiden  
valmistus ja 
esillelaitto 

valmistaa tai valmis-
telee erikoisleivonnaisia 
ohjattuna ohjeen 
mukaan 

valmistaa tai 
valmistelee leivonnaisia 
ohjeen mukaan 

valmistaa tai valmis-
telee erikoisleivonnaisia 
ohjeen mukaan 
itsenäisesti  

 valmistaa ohjattuna 
ohjeiden mukaan 
erityisruokavalioiden 
mukaisia leivonnaisia. 

valmistaa ohjeen 
mukaan 
erityisruokavalioiden 
mukaisia leivonnaisia 

valmistaa ohjeen 
mukaan itsenäisesti 
erityisruokavalioiden 
mukaisia leivonnaisia 

 Koristelee ja laittaa 
leivonnaisia esille 
ohjattuna 

Koristelee ja laittaa 
leivonnaisia esille 
ohjeen mukaan 

Koristelee ja laittaa 
leivonnaisia esille 
itsenäisesti ja myyvästi. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
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Leivonnaisen 
valmistus ja 
koneiden käyttö  

valmistaa ja valmistelee 
ohjattuna tavallisimpia 
leivonnaisia toimipaikan 
koneita ja laitteita 
käyttäen 

valmistaa ja valmistelee 
leivonnaisia toimipaikan 
koneita ja laitteita 
käyttäen 

valmistaa ja valmistelee 
leivonnaisia toimipaikan 
koneita ja laitteita 
itsenäisesti käyttäen  

 puhdistaa ohjattuna 
ohjeen mukaan koneet 
ja laitteet 

puhdistaa ohjeen 
mukaan koneet ja 
laitteet 

huolehtii koneiden tai 
laitteiden puhtaudesta 
omatoimisesti ja 
itsenäisesti 

Erityisruoka-
valioleivonnaisten 
valmistaminen 

valmistaa ja valmistelee 
ohjattuna tavallisimpia 
erityisruokavalio 
leivonnaisia toimipaikan 
koneita ja laitteita 
käyttäen 

valmistaa ja valmistelee 
tavallisimpia 
erityisruokavalio 
leivonnaisia toimipaikan 
koneita ja laitteita 
käyttäen 

valmistaa ja valmistelee 
tavallisimpia 
erityisruokavalio 
leivonnaisia toimipaikan 
koneita ja laitteita 
itsenäisesti käyttäen 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Erityisruokavalio 
osaaminen 

on perehtynyt yleisim-
piin erityisruokavalioihin 
ja pystyy ohjattuna val-
mistamaan tavallisimpia 
erityisruokavalioiden 
mukaisia leivonnaisia 

on perehtynyt erityis-
ruokavalioihin sekä 
tulkitsee tuoteselosteita 
siten, että pystyy val-
mistamaan tavallisimpia 
erityisruokavalioiden 
mukaisia leivonnaisia 

on perehtynyt erityis-
ruokavalioihin sekä 
tulkitsee tuoteselosteita 
siten, että pystyy val-
mistamaan itsenäisesti 
tavallisimpia erityisruo-
kavalioiden mukaisia 
leivonnaisia 

Leivonta osaaminen on perehtynyt 
yleisimpiin 
erikoisleivonnaisiin sekä 
raaka-aineisiin  

on perehtynyt erilaisiin 
erikoisleivonnaisiin sekä 
raaka-aineisiin siten, 
että pystyy kertomaan 
niistä 

on perehtynyt erilaisiin 
erikoisleivonnaisiin sekä 
raaka-aineisiin siten, 
että pystyy kertomaan 
monipuolisesti niistä 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4.  Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

tarvitsee ohjausta arvi-
oidessaan omien työ-
suorituksiensa onnis-
tumista ja kykenee otta-
maan vastaan 
palautetta  

arvioi työsuorituksiensa 
onnistumista ja kykenee 
ottamaan vastaan 
palautetta  

arvioi työsuorituksiensa 
onnistumista ja 
perustelee arviointiaan 
sekä muuttaa 
tarvittaessa työtapojaan  

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

pystyy toimimaan 
erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä ja 
ryhmässä ja pyytää 
tarvitessaan apua 

toimii tasavertaisesti 
erilaisten ihmisten 
kanssa työyhteisössä ja 
ryhmässä  

toimii 
yhteistyökykyisesti ja 
tasavertaisesti erilaisten 
ihmisten kanssa ja on 
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muilta toimipaikan 
työntekijöiltä 

aktiivinen työyhteisön ja 
ryhmän jäsenen  

 

TAITAVA AMMATTILAINEN, 5 OSP 

 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija osaa 

 työskennellä oman alan vaativissa tehtävissä 

 hallita alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materi-
aalivalikoiman 

 huomioida tuotannon, -tuotteen tai palvelun laatuvaatimukset 

 ratkoa ongelmia ja sopeutua muutoksiin 

 arvioida ja uudistaa omaa osaamistaan 

 

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arvioinnin kohde 

1. Työprosessien  
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työn suunnittelu suunnittelee oman 
työnsä ja aikatauluttaa 
sen 

asettaa tavoitteensa 
sekä suunnittelee oman 
työnsä ja aikataulun rea-
listiseksi ja toteuttamis-
kelpoiseksi  

asettaa tavoitteensa 
sekä suunnittelee 
oman työnsä ja aika-
taulun itsenäisesti 
realistiseksi ja vaiheil-
taan toteuttamiskel-
poiseksi muuttuvissa 
olosuhteissa  

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

arvioi realistisesti työnsä 
onnistumista ja omaa 
osaamistaan sekä pe-
rustelee arviotaan 

arvioi realistisesti 
työnsä onnistumista ja 
omaa osaamistaan 
sekä perustelee arvio-
taan ja määrittelee ke-
hittämistarpeitaan 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2.  Työmenetelmien, 
välineiden ja materi-
aalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon 
suorittaja 

  

Työtehtävään ja työ-
ympäristöön soveltu-
van työmenetelmän ja 
työvälineiden sekä 
materiaalin valinta ja 
käyttö 

käyttää työmenetelmiä, 
työvälineitä ja materiaa-
leja 

valitsee omatoimisesti 
työmenetelmät, työvä-
lineet ja materiaalit  

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

työskentelee huolelli-
sesti ja järjestelmälli-
sesti 

työskentelee huolelli-
sesti, järjestelmällisesti 
ja, tarkasti  

kehittää osaamistaan ja 
työtapojaan 

kehittää aktiivisesti 
osaamistaan ja työta-
pojaan 

kehittää aktiivisesti osaa-
mistaan ja työtapojaan 
haastavien työtehtävien 
tasolle 

 

Arvioinnin kohde  Arvioinninkriteerit 

3.  Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työssä tarvittavan 
tiedon hallinta ja so-
veltaminen 

hankkii ja käyttää työssä 
tarvittavaa tietoa ja ky-
syy tarvittaessa neuvoa. 

hankkii ja soveltaa 
työssä tarvittavaa tietoa 
ja pystyy ratkomaan on-
gelmatilanteita yhdessä 
muiden kanssa. 

hankkii ja soveltaa it-
senäisesti työssä tar-
vittavaa tietoa vaihte-
levissa työtilanteissa 
ja perustelee ratkaisu-
jaan hankkimansa tie-
don pohjalta. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen oppimi-
sen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Terveys, turvallisuus ja 
toimintakyky 

työskentelee ergonomi-
sesti 

työskentelee ergonomi-
sesti ja pitää työympä-
ristönsä siistinä 

työskentelee ergonomi-
sesti ja pitää työympä-
ristönsä siistinä koko 
työprosessin ajan 

 

Ammattitaidon osoittamistavat 

 

Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä 
toimimalla vaativissa oman alan työtilanteissa. Osaaminen on 
mahdollista osoittaa myös kansallisissa ja kansainvälisissä kil-
pailutilanteissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitet-
tava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa mää-
rättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kritee-
reitä. 

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

Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei 
voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä kattavasti 
osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. 
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MAJOITUS-, KOKOUS- JA KONGRESSIPALVELUT, OSPIT??? 

 

Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja  

 Vastaanoton asiakaspalvelussa toiminen 

 Kokous- ja kongressipalveluissa toiminen 

 

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kokouspalveluissa ja 
kongressipalveluissa 
toimiminen  

perehtyy opastettuna 
tilausmääräyksiin, 
tilaisuutta koskeviin 
ohjeisiin, tarjoilutapaan 
ja muihin yksityiskohtiin  

perehtyy ohjeen mu-
kaan tilausmääräyksiin, 
majoitustilaisuutta kos-
keviin ohjeisiin, tarjoilu-
tapaan ja muihin yksi-
tyiskohtiin  

perehtyy omatoimisesti 
tilausmääräyksiin, 
tilaisuutta koskeviin 
ohjeisiin, tarjoilutapaan 
ja muihin yksityiskohtiin  

kunnostaa ja varustaa 
kokoustilat ja testaa 
kokousvälineiden 
toimivuuden 
opastettuna 

kunnostaa ja varustaa 
kokoustilat ja testaa 
kokousvälineiden 
toimivuuden ohjeen 
mukaan 

kunnostaa ja varustaa 
kokoustilat ja testaa 
kokousvälineiden 
toimivuuden pääosin 
itsenäisesti asiakkaan 
toiveet huomioiden 

tarjoilee kokousjuomia 
ja -ruokia  

tarjoilee omatoimisesti 
kokousjuomia ja -ruokia 

tarjoilee sujuvasti ja 
itsenäisesti kokousjuo-
mia ja -ruokia  

siistii ja järjestää 
asiakas- ja kokoustilat 
kokouspalvelujen 
aikana ja kokouksen 
jälkeen toisen apuna  

siistii ja järjestää ohjeen 
mukaan asiakas- ja 
kokoustilat kokous-
palvelujen aikana ja 
kokouksen jälkeen  

siistii ja järjestää oma-
toimisesti ohjeen mu-
kaan asiakas- ja ko-
koustilat kokouspal-
velujen aikana ja 
kokouksen jälkeen  

hankkii ohjeen mukaan 
asiakkailta palautetta 
kokouspalveluista  

hankkii asiakkailta 
palautetta 
kokouspalveluista  

varmistaa asiakkailta 
tyytyväisyyden 
kokouspalveluihin ja 
välittää palautteen 
eteenpäin 

kiittää asiakkaita ja 
toivottaa heidät 
tervetulleeksi uudelleen 

kiittää asiakkaita ja 
toivottaa heidät 
tervetulleeksi uudelleen 

kiittää asiakkaita ja 
toivottaa heidät 
tervetulleeksi uudelleen 
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Vastaanoton 
asiakaspalvelussa 
toiminen 

myy ja esittelee ohjeen 
mukaan tavallisimpia 
palvelupaketteja 
varaustilanteen 
mukaan.  

myy ja esittelee 
tavallisimpia 
palvelupaketteja 
varasutilanteen mukaa 
ja selvittää tilauksen 
yksityiskohtia. 

myy ja esittelee lähes 
itsenäisesti palveluko-
konaisuuksia huomi-
oiden varaustilanteen ja 
päivän sujuvuuden 
sekä asiakkaan että 
yrityksen kannalta.  

hankkii ohjeen mukaan 
asiakkailta palautetta 
palveluista ja tuotteista 

hankkii asiakkailta 
palautetta palveluista ja 
tuotteista 

varmistaa asiakkailta 
tyytyväisyyden 
palveluihin ja tuotteisiin 
sekä välittää palautteen 
esimiehelle.  

kiittää asiakkaita ja 
toivottaa heidät 
tervetulleeksi uudelleen 

kiittää asiakkaita ja 
toivottaa heidät 
tervetulleeksi uudelleen 

kiittää asiakkaita ja 
toivottaa heidät 
tervetulleeksi uudelleen 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kokousvälineiden ja 
laitteiden käyttö 
 
 

tarkistaa tavanomaisten 
kokouksissa tarvittavien 
kokousvälineiden ja 
laitteiden toimivuuden, 
mutta tarvitsee ohjausta 

tarkistaa tavanomaisten 
kokouksissa tarvittavien 
kokousvälineiden ja 
laitteiden toimivuuden 
toistuvissa työtilanteissa 

tarkistaa tavanomaisten 
kokouksissa tarvittavien 
kokousvälineiden ja 
laitteiden toimivuuden 
omatoimisesti 

Tilausmääräyksen 
mukainen toiminta 
 
 

varmistaa 
tilausmääräyksen 
sisällön ja tilattujen 
palveluiden 
yksityiskohdat 
opastettuna 

varmistaa tarvittaessa 
tilausmääräyksen 
sisällön ja tilattujen 
palveluiden 
yksityiskohdat 
asiakkaan kanssa 

varmistaa tarvittaessa 
tilausmääräyksen 
sisällön ja tilattujen 
palveluiden 
yksityiskohdat 
asiakkaan kanssa 

Kokoustarjoilun 
hoitaminen 

kattaa toisen apuna 
kokoustarjoilut sekä 
hoitaa tarjoilut 
kokousaikataulun 
mukaisesti 

kattaa ohjeen mukaan 
kokoustarjoilut sekä 
hoitaa tarjoilut 
kokousaikataulun 
mukaisesti 

kattaa omatoimisesti 
kokoustarjoilut sekä 
hoitaa tarjoilut 
kokousaikataulun 
mukaisesti 

 tiedottaa opastettuna 
poikkeamista tai 
muutoksista. 

tiedottaa ohjeen 
mukaan poikkeamista 
tai muutoksista. 

tiedottaa omatoimisesti 
poikkeamista tai 
muutoksista. 

Varausjärjestelmän 
käyttäminen 

kirjaa ohjeen mukaan 
varaustiedon 
järjestelmään ja 
muuttaa niitä ohjattuna 

kirjaa varaustiedot 
järjestelmään ja 
muuttaa niitä ohjeen 
mukaan.  

kirjaa pääosin 
itsenäisesti varaustiedot 
järjestelmään, etsii 
varaukset ja tekee niihin 
tarvittavat muutokset.  
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kokoustilan 
varustaminen ja 
tilauksen 
tarkistaminen 

järjestää toisen apuna 
tilaisuuteen sopivan 
pöytämuodon 

järjestää ohjeen 
mukaan tilaisuuteen 
sopivan pöytämuodon 

järjestää omatoimisesti 
tilaisuuteen sopivan 
pöytämuodon 

 tuntee yrityksen 
kokouspalvelutuotteen 
siten, että pystyy 
kertomaan ohjattuna 
asiakkaalle hänen 
tilaamansa tuotteen 
sisällön 

tuntee yrityksen 
kokouspalvelutuotteen 
siten, että pystyy 
kertomaan ohjeen 
mukaan asiakkaalle 
hänen tilaamansa 
tuotteen sisällön 

tuntee yrityksen 
kokouspalvelutuotteet 
monipuolisesti siten, 
että pystyy kertomaan 
asiakkaalle tilaamansa 
tuotteen sisällön  ja 
ehdottaa tarvittaessa 
muutoksia tai 
lisämyyntiä 

Majoitusliikkeen 
tuotteiden ja 
palvelujen 
esitteleminen 

esittelee asiakkaille 
tavallisimpia 
majoitusliikkeen 
tuotteita ja palveluja 

esittelee asiakkaille 
monipuolisesti 
majoitusliikkeen 
tuotteita ja palveluja  

esittelee monipuolisesti 
ja suorittelee asiak-
kaalle majoitusliikkeen 
tuotteita ja palveluja 

kertoo tarvittaessa 
tavallisimpien tuotteiden 
ja palvelujen hinnat ja 
sen mitkä asiat 
vaikuttavat niiden 
muodostumiseen 

kertoo tarvittaessa 
tuotteiden ja 
palveluiden hinnat ja 
sen mitkä asiat 
vaikuttavat niiden 
muodostumiseen.  

kertoo tarvittaessa 
perustellusti tuotteiden 
ja palveluiden hinnat 
sen mitkä asiat 
vaikuttavat niiden 
muodostumiseen.  

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4.  Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja oman 
toiminnan 
kehittäminen  

pystyy toimimaan 
ohjeiden mukaan 
työtilanteissa 

toimii vastuullisesti 
työtilanteissa ja 
muuntaa toimintaansa 
annetun ohjeen mukaan 

toimii vastuullisesti 
työtilanteissa ja 
muuntaa toimintaansa 
palautteen perusteella 
oma-aloitteisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

toimii avustavana työn-
tekijänä työryhmän jä-
senenä majoitus- tai 
ravitsemisliikkeen ko-
kous-, kongressi ja ma-
joituspalvelutehtävissä 

toimii työryhmän jäse-
nenä majoitus- tai ravit-
semisliikkeen kokous-
palvelutehtävissä 

toimii aktiivisena 
työryhmän jäsenenä 
majoitus- tai ravit-
semisliikkeen kokous-
palvelutehtävissä 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky  

työskentelee 
ergonomisesti 

työskentelee 
ergonomisesti 

työskentelee 
ergonomisesti 

 noudattaa omavalvon-
tasuunnitelmaa 

noudattaa omavalvon-
tasuunnitelmaa 

noudattaa omavalvon-
tasuunnitelmaa 
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Ammattitaidon osoittamistavat 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa am-
mattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa.  

 

SYVENTÄVÄ VIINI- JA BAARITYÖSKENTELY,  

 

Ammattitaitovaatimukset 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa 

 suunnitella työtehtävänsä  

 varustaa ja kunnostaa työtiloja  

 valmistaa eri tekniikoita käyttäen kansallisia 
ja kansainvälisiä juomasekoituksia 

 tarjoilla ja suositella viinejä  

  

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työtehtävien 
suunnittelu 

suunnittelee työtehtäviä 
ohjattuna mukaan 

suunnittelee työtehtäviä suunnittelee työtehtäviä 
omatoimisesti 

Juomasekoitusten 
valmistaminen 

kunnostaa ja varustaa 
työtiloja ohjeen 
mukaisesti 

kunnostaa työtiloja  kunnostaa työtiloja 
omatoimisesti 

 Valmistaa tavallisimpia 
juomasekoituksia 
ohjattuna 

Valmistaa erilaisia 
juomasekoituksia  

Valmistaa 
monipuolisesti erilaisia 
juomasekoituksia  

Viinien valitseminen 
ja tarjoilu 

Valitsee ja tarjoilee 
ohjattuna viinejä 

Valitsee ja tarjoilee 
viinejä 

Valitsee ja tarjoilee 
omatoimisesti viinejä 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Baarivälineistön 
käyttäminen 

Käyttää ohjattuna 
baarivälineistöä 

Käyttää baarivälineistöä Käyttää baarivälineistöä 
itsenäisesti ja sujuvasti 

 Valitsee ohjattuna 
juomasekoituksille 
sopivan valmistustavan, 
lasin ja koristeen  

Valitsee 
juomasekoituksille 
sopivan valmistustavan, 
lasin ja koristeen 

Valitsee omatoimisesti 
itsenäisesti 
juomasekoituksille 
sopivan valmistustavan, 
lasin ja koristeen 

Viinien säilytys Osaa säilyttää viinit 
asianmukaisella tavalla 

Osaa säilyttää viinit 
asianmukaisella tavalla 

Osaa säilyttää viinit 
asianmukaisella tavalla 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tuotetuntemuksen 
hyödyntäminen 

on perehtynyt auttavasti 
erikoisjuomatuotteiden 
käyttösuosituksiin, 
valmistusmenetelmiin, 
tarjoilutapoihin ja niiden 
alkuperään 

on perehtynyt 
kotimaisiin ja 
kansainvälisiin 
erikoisjuomatuotteiden 
käyttösuosituksiin eri 
tilanteissa, 
valmistusmenetelmiin, 
tarjoilutapoihin ja niiden 
alkuperään 

on hyvin perehtynyt 
kotimaisiin ja 
kansainvälisiin 
erikoisjuomatuotteiden 
käyttösuosituksiin, 
valmistusmenetelmiin, 
tarjoilutapoihin ja niiden 
alkuperään  

 

 

 

osaa valita ohjattuna 
erikoisruokiin sopivia 
juomia  

valitsee erikoisruokiin ja 
tilanteisiin sopivia 
juomia  

osaa itsenäisesti valita 
erikoisruokiin ja tilan-
teisiin sopivia juomia 
itsenäisesti asiakkaan 
toiveet huomioiden 

 tunnistaa muutamia 
viinityyppejä ja tietää 
niiden 
säilytysolosuhteet 

tunnistaa useita 
viinityyppejä ja tietää 
niiden 
säilytysolosuhteet 

tunnistaa viinityypit ja 
niiden ominaisuudet 
tietää niiden 
säilytysolosuhteet 

 Tuntee muutamia 
viineissä esiintyviä 
virheitä 

Tuntee yleisimmät 
viineissä esiintyvät 
virheet 

Tuntee yleisimmät 
viineissä esiintyvät 
virheet ja osaa toimia 
anniskelutilanteessa 
kohdatessaan viinin 
virheen  

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4.  Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

arvioi työnsä 
onnistumista ja ottaa 
vastaan palautetta 

arvioi työnsä 
onnistumista 
työskentelyn aikana, 
ottaa vastaan palautetta 
ja toimii palautteen 
mukaisesti 

arvioi työnsä 
onnistumista, 
perustelee arviotaan 
sekä kehittää 
toimintaansa 
saamansa palautteen 
pohjalta 

Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

työskentelee 
ergonomisesti 

työskentelee 
ergonomisesti 

työskentelee 
ergonomisesti 

 

Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa am-
mattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa. 
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BARISTA – KAHVILANJUOMATUOTTEET 

 

Ammattitaitovaatimukset 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja  

 kunnostaa kahvilajuomatuotteiden 
valmistamiseen tarvittavat työtilat   

 valmistelee ja valmistaa 
kahvilanjuomatuotteita 

 laittaa tuotteet myyvästi esille 

 valmistaa kahvilanjuomatuotteita 
erityisruokavaliot huomioiden 

 pitää huolta valmistettavaien tuotteiden 
laadusta 

 siistii ja järjestää työtilat  

 noudattaa omavalvontasuunnitelmaa 

 

Osaamisen arviointi 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työvuorossa 
toimiminen 

tulee oppitunnille/ työ-
vuoroon pukeutuneena 
tehtävän vaatimalla 
tavalla  

tulee oppitunnille/ työ-
vuoroon pukeutuneena 
tehtävän vaatimalla 
tavalla  

tulee oppitunnille/ työ-
vuoroon pukeutuneena 
tehtävän vaatimalla 
tavalla 

 noudattaa työaikoja  noudattaa työaikoja  noudattaa työaikoja  

 suunnittelee ja aikatau-
luttaa työtehtäviä ohjat-
tuna ohjeen mukaan 

suunnittelee ja 
aikatauluttaa 
työtehtäviä 

suunnittelee ja aikatau-
luttaa omatoimisesti 
työtehtäviä 

Kahvilajuomatuottei-
den valmistaminen 

kunnostaa työtiloja 
ohjattuna 

kunnostaa työtilat 
toimintojen mukaan 

kunnostaa omatoimi-
sesti työtilat tilanteiden 
mukaisesti 

 valmistelee ja valmistaa 
kahvilajuomatuotteita 
ohjattuna  

valmistelee ja valmistaa 
kahvilajuomatuotteita  

valmistelee ja valmistaa 
kahvilajuomatuotteita 
itsenäisesti  

 valmistelee ja valmistaa 
ohjattuna erityisruo-
kavalioiden mukaisia 
tuotteita 

valmistaa 
erityisruokavalioiden 
mukaisia tuotteita 

valmistaa itsenäisesti 
erityisruokavalioiden 
mukaisia tuotteita 

 siistii ja järjestää työtilat 
ohjattuna  

siistii ja järjestää työtilat siistii ja järjestää 
itsenäisesti työtilat 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kahvilajuomatuotteiden 
valmistus ja koneiden 
käyttö  

valmistelee ja valmis-
taa ohjattuna tavalli-
simpia  kahvilajuoma-
tuotteita toimipaikan 
koneita ja laitteita 
käyttäen 

valmistelee ja valmis-
taa tavallisimpia  kahvi-
lajuomatuotteita toimi-
paikan koneita ja lait-
teita käyttäen 

valmistelee ja valmis-
taa itsenäisesti tavalli-
simpia kahvilajuoma-
tuotteita toimipaikan 
koneita ja laitteita 
käyttäen 

valmistaa erityisruo-
kavalioihin sopivia 
kahvilajuomatuotteita 
ohjattuna 

valmistaa erityisruo-
kavalioihin sopivia 
kahvilajuomatuotteita  

valmistaa itsenäisesti 
erityisruokavalioihin 
sopivia kahvilajuo-
matuotteita  

laittaa ohjattuna 
tuotteet tarjolle ja pitää 
huolta laadusta 

 

laittaa tuotteet tarjolle 
myyvästi ja pitää huolta 
laadusta 

 

laittaa itsenäisesti 
tuotteet tarjolle 
myyvästi ja pitää 
huolta laadusta 

puhdistaa ohjattuna 
ohjeen mukaan  koneet 
ja laitteet 

puhdistaa koneet ja 
laitteet 

huolehtii koneiden tai 
laitteiden puhtaudesta 
omatoimisesti ja 
puhdistaa ne tarpeen 
mukaan 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Tuotetuntemuksen 
hyödyntäminen 

tuntee yleisimpien  
tuotteiden nimet ja 
pääraaka-aineet   

tuntee yleisimpien  
tuotteiden nimet, 
pääraaka-aineet ja 
huomioi 
erityisruokavaliot  

tuntee monipuolisesti  
tuotteiden nimet, 
pääraaka-aineet ja 
huomioi 
erityisruokavaliot 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4.  Elinikäisen 
oppimisen avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

tarvitsee ohjausta 
arvioidessaan omien 
työsuorituksiensa 
onnistumista ja 
kykenee ottamaan 
vastaan palautetta  

arvioi työsuorituksiensa 
onnistumista ja 
kykenee ottamaan 
vastaan palautetta  

arvioi työsuorituksiensa 
onnistumista ja 
perustelee arviointiaan 
sekä muuttaa 
tarvittaessa työtapojaan  
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Terveys, turvallisuus 
ja toimintakyky 

noudattaa omavalvon-
tasuunnitelmaa 

noudattaa omavalvon-
tasuunnitelmaa 

noudattaa omavalvon-
tasuunnitelmaa 

työskentelee 
ergonomisesti 

työskentelee 
ergonomisesti 

työskentelee 
ergonomisesti 

 

Ammattitaidon osoittamistavat 

 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa am-
mattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa 

 

VENÄJÄN KIELI JA KULTTUURI, OSPIT 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn 
suunnittelu ja 
suunnitelmien 
tekeminen 

valmistelee ohjattuna 
näyttösuunnitelmia 

valmistelee 
näyttösuunnitelman 

valmistelee itsenäisesti 
näyttösuunnitelman 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. Työmenetelmien,  
-välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Kulttuurin 
tunteminen 

 

Soveltaa kulttuuritietoa 
työssään auttavasti. 

Soveltaa kulttuuritiedon 
keskeisimpiä asioita 
työssään. 

 

Soveltaa kulttuuritietoa 
työssään sujuvasti. 

Kielitaidon hallinta 

 

Selviää välttävästi 
yksittäisillä sanoilla 
tuntee joitain 
asiakaspalvelun 
sanontoja tietää jotakin 
eri alojen asiakas-
palvelutilanteista 
tunnistaa eri alojen 
asiakaspalvelutilan-
teiden  

Selviää yksittäisillä 
sanoilla ja lausahduksilla 

tuntee asiakaspalvelun 
sanontoja 

tuntee eri alojen 
asiakaspalvelutilanteita 

tietää eri alojen 
asiakaspalvelutilanteiden  

Selviää yksittäisillä 
sanoilla ja lauseilla 
sujuvasti 

tuntee asiakaspalvelun 
keskeiset sanonnat ja 
sanaston 

selviää eri alojen 
asiakaspalvelutilanteista 
sujuvasti 

käyttää eri alojen 
ammattisanastoa. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
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Venäjän kielen 
alkeet 

tunnettava suurin osa 
kirjaimista kyettävä 
kirjoittamaan, lukemaan 
ja ymmärtämään 
yksittäisiä sanoja  

muistettava yleisimmät 
tervehdykset 

osattava joitain 
lukusanoja 

tiedettävä jotain venäjän 
kielen ääntämisestä 

tunnettava kirjaimet 

kyettävä kirjoittamaan, 
lukemaan ja ymmärtä-
mään yksittäisiä sanoja 
ja lyhyitä lauseita 

muistettava 
tervehdykset ja joitain 
kysymyksiä ja 
vastauksia 

osattava suurin osa 
opetelluista lukusanoista 

osattava joitain 
ääntämiseen liittyviä 
seikkoja teoriassa ja 
käytännössä 

osattava kirjaimet ja äänteet 

kyettävä kirjoittamaan, 
lukemaan, ymmärtä-mään ja 
tuottamaan sanoja ja 
lauseita melko virheettömästi 

muistettava tervehdykset, 
kysymykset ja vastaukset 
osattava itsenäisesti 
reagoida tilanteisiin 
venäjäksi sanoin tai lyhyin 
lausein melko oikein ääntäen 

osattava opetellut lukusanat 

Venäjän kulttuuri tuntee venäläisen 
kulttuurin keskeisimpiä 
asioita eri alueilta 
auttavasti.  

tietää venäläisyydestä ja 
tuntee venäläisen 
kulttuurin keskeisimpiä 
asioita eri alueilta.  

tuntee venäläisen kulttuurin 
ja venäläisyyden 
keskeisimmät asiat eri 
alueilta   

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Aktiivinen 
kansalaisuus ja eri 
kulttuurit 

Tuntee venäläistä 
kulttuuria  

Tuntee venäläistä kulttuuria 
ja tapoja 

Tuntee venäläistä 
kulttuuria ja tapoja 

 

Ammattitaidon osoittamistavat 

 

Osaaminen näytetään käytännön työtilanteessa koululla tai 
työssäoppimisen yhteydessä. Toiminnallista näyttöä voidaan 
täydentää kirjallisella näytöllä. 

 

 

 


