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HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN

15 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija osaa

työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä

hallita alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman

huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset

ratkoa ongelmia ja sopeutua muutoksiin

varmistaa työturvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden toteutumisen

kommunikoida asiakkaan kanssa äidinkielellään ja vähintään yhdellä itselleen vieraalla kielellä

arvioida ja uudistaa omaa osaamistaan

mitoittaa omat henkiset voimavaransa työtehtävän mukaan

kehittää työtä ja työympäristöä

toimia alanverkostoissa

osallistua työyhteisön kehittämiseen
TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Keskeiset sisällöt:

Alan huippuosaamisen edellyttämät työtehtävät, laatu ja työturvallisuus.

Erilaisissa työyhteisöissä toimiminen ja verkostoituminen.

Henkilökohtaisen työsuunnitelman laatiminen ja työajanhallinta.

Projektiosaaminen ja ongelmaratkaisutaidot.

Työtehtävien vaatiman ammattisanaston hallinta.

Asiakaspalvelu ja kielitaito.
Toteuttamistavat:

lähiopetus

verkko-opetus

työssäoppiminen

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava.
Opintojen suorittamisen etenemisen edellytyksenä on työ- tai valmennussuunnitelman laatiminen hyväksytysti.
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista/kirjallista palautetta opiskelujakson
aikana.
OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN

Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa.
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan
antamista.
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien
avulla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla huippuosaamista vaativissa oman
alan työtilanteissa. Osaaminen on mahdollista osoittaa myös kansallisissa ja kansainvälisissä
kilpailutilanteissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon
perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän
osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.
Muu osaamisen arviointi: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä
ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnill a.

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Ammatillisen perustutkinnon huippuosaajana toimiminen 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näytön
toteuttamis- ja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla huippuosaamista vaativissa oman
alan työtilanteissa. Osaaminen on mahdollista osoittaa myös kansallisissa ja kansainvälisissä
kilpailutilanteissa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon
perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/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.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Huippuosaamista vaativat oman alan työtilanteet työpaikalla. Osaaminen on mahdollista osoittaa myös kansallisissa
ja kansainvälisissä kilpailutilanteissa.
NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
( ) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustajat
(x ) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella,
työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä
ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko.
ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä
ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.

ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta
Työn suunnittelu

Työn arviointi

Toimiminen työssä ja
työyhteisössä

Laadukas ja kestävän
kehityksen mukainen
toiminta

Kustannustehokas ja
tuloksellinen toiminta

2. Työmenetelmien,

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija
suunnittelee oman työnsä ja
hankkii tarvittaessa
lisätietoa

Hyvä H2

Kiitettävä K3

suunnittelee oman työnsä
itsenäisesti ja ymmärtää sen
merkityksen koko
prosessissa

suunnittele oman työnsä
itsenäisesti ja ymmärtää sen
merkityksen koko
prosessissa sekä kehittää
työskentelytapojaan ja
työympäristönään

suunnittelee oman työnsä
aikataulun
toteuttamiskelpoiseksi

suunnittelee oman työnsä
aikataulun realistiseksi ja
toteuttamiskelpoiseksi

suunnittelee oman työnsä
aikataulun realistiseksi ja
vaiheiltaan
toteuttamiskelpoiseksi

arvioi työnsä onnistumista ja
omia kädentaitojaan

arvioi realistisesti työnsä
onnistumista ja omia
kädentaitojaan

arvioi realistisesti työnsä
onnistumista ja omia
kädentaitojaan sekä
perustelee arviotaan

toimii muuttuvissa
olosuhteissa

toimii oma-aloitteisesti
muuttuvissa olosuhteissa

toimii itsenäisesti uusissa ja
muuttuvissa olo-suhteissa

toimii työssään työyhteisön
työhyvinvointia edistävästi

pyrkii aktiivisesti edistämään
työyhteisön työhyvinvointia

osallistuu työyhteisön
työhyvinvoinnin
kehittämiseen

löytää kehittämiskohteita

löytää kehittämiskohteita ja
viestii niistä eteenpäin

kehittää työtä yhdessä
muiden kanssa

toimii yrityksen tai
organisaation laatu- ja
kestävän kehityksen
tavoitteiden mukaisesti

toimii aktiivisesti yrityksen
tai organisaation laatu- ja
kestävän kehityksen
tavoitteiden mukaisesti

toimii sitoutuneesti yrityksen
tai organisaation laatu- ja
kestävän kehityksen
tavoitteiden mukaisesti

havaitsee uusia
kehittämiskohteita

kehittää toimintamalleja
näiden tavoitteiden
aikaansaamiseksi

toimii aika ja muut
käytettävissä olevat
resurssit huomioiden
kustannustehokkaasti ja
tuloksellisesti

toimii oma-aloitteisesti aika
ja muut käytettävissä olevat
resurssit huomioiden
kustannustehokkaasti ja
yrityksen tai organisaation
tuloksellisuutta edistävästi

työskentelee yrittäjämäisellä
asenteella huomioiden ajan
ja muut käytettävissä olevat
resurssit
kustannustehokkaasti ja
yrityksen tai organisaation
tuloksellisuutta edistävästi

havaitsee poikkeamia

neuvottelee poikkeamista

etsii ratkaisuja poikkeamiin

toimii työssään edistäen
pysyviä asiakassuhteita

edistää aktiivisesti
toiminnan jatkuvuutta ja
pysyviä asiakassuhteita.

edistää itsenäisesti
toiminnan jatkuvuutta ja
pysyviä asiakassuhteita.

Tyydyttävä T1

Hyvä H2

Kiitettävä K3

-välineiden ja materiaalin
hallinta
Työtehtävään ja
työympäristöön soveltuvan
työmenetelmän ja
työvälineiden sekä
materiaalin valintaa ja
käyttöä

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Työssä tarvittavan tiedon
hallinta ja soveltaminen

4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja
ongelmanratkaisu

Opiskelija
käyttää omatoimisesti
työhön liittyviä
työmenetelmiä, työ-välineitä
ja materiaaleja

valitsee omatoimisesti
työhön liittyvät
työmenetelmät, työvälineet
ja materiaalit sekä käyttää
niitä muuttuvissa tilanteissa

valitsee rohkeasti uusiakan
työhön liittyvät
työmenetelmiä, työvälineitä
ja materiaaleja sekä käyttää
niitä sujuvasti muuttuvissa
tilanteissa

työskentelee huolellisesti.

työskentelee huolellisesti ja
rauhallisesti.

työskentelee
järjestelmällisesti, tarkasti ja
varmasti.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
hankkii ja käyttää työssä
tarvittavaa tietoa
omatoimisesti

Hyvä H2

Kiitettävä K3

hankkii ja soveltaa työssä
tarvittavaa tietoa
omatoimisesti

hankkii ja soveltaa
itsenäisesti työssä
tarvittavaa tietoa
vaihtelevissa työtilanteissa

kysyy tarvittaessa neuvoa

pystyy ratkomaan
ongelmatilanteita yhdessä
muiden kanssa

perustelee ratkaisujaan
hankkimansa tiedon
pohjalta

kehittää omia käden
taitojaan ja työtään

kehittää jatkuvasti omia
kädentaitojaan ja työtään

kehittää jatkuvasti
kädentaitojaan ja työtään
huippuosaamista vaativien
tehtävien tasolle

kehittää työympäristöään
yhdessä muiden kanssa.

kehittää aktiivisesti
työympäristöään yhdessä
muiden kanssa.

kehittää työympäristöään
yhdessä muiden kanssa
huippuosaamista vaativien
tehtävien tasolle.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
laatii itselleen yksilöllisen
opintopolun omista lähtökohdistaan

Kiitettävä K3

laatii itselleen yksilöllisen
opintopolun omista lähtökohdistaan, niin että se
tukee kasvua alan huippuammattilaiseksi

laatii itselleen yksilöllisen
opintopolun omista
lähtökohdistaan niin että se
tukee kasvua alan
huippuammattilaiseksi ja
toteuttaa yksilöllisen
opintopolun

arvioi ja kehittää realistisesti
omaa osaamistaan

arvioi ja kehittää itsenäisesti
omaa osaamistaan

työskentelee luovasti ja
innovatiivisesti

työskentelee luovasti ja
innovatiivisesti

selviytyy tavallisimmista
ongelmatilanteista oppimateriaaleja ja ohjekirjoja
hyödyntäen

selviytyy itsenäisesti
ongelmatilanteista

selviytyy itsenäisesti
ongelmatilanteista ja pystyy
perustelemaan valintansa

kommunikoi asiakkaiden
kanssa ja työyhteisössä
omalla kielellään sekä
välttävästi vähintään yhdellä
itselle vieraalla kielellä

kommunikoi asiakkaiden
kanssa ja työyhteisössä
omalla kielellään sekä
vähintään yhdellä itselle
vieraalla kielellä

kommunikoi sujuvasti
asiakkaiden kanssa ja
työyhteisössä omalla
kielellään sekä vähintään
yhdellä itselle vieraalla
kielellä

arvioi ja kehittää omaa
osaamistaan

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Hyvä H2

toimii työryhmän aktiivisena
jäsenenä ja sopeutuu
työyhteisöön

toimii työryhmän aktiivisena
jäsenenä ja sopeutuu hyvin
työyhteisöön

toimii työryhmän aktiivisena
jäsenenä ja työyhteisön
huippuammattilaisena
osaamistaan muille välittäen

käyttäytyy asiallisesti ja
noudattaa työaikoja

käyttäytyy hyvin ja
noudattaa työaikoja

käyttäytyy erinomaisesti ja
noudattaa työaikoja

asettaa tavoitteensa ja
työvauhtinsa huomioiden
aikataulut ja sekä korkeat
laatuvaatimukset

asettaa tavoitteensa ja
työvauhtinsa realistisesti
huomioiden aikataulut sekä
korkeat laatuvaatimukset

on ylpeä ammatistaan ja
osaamisestaan ja asettaa
tavoitteensa sekä
työvauhtinsa realistisesti
huomioiden aikataulut ja
korkeat laatuvaatimukset

sopeutuu muutoksiin ja
työskentelee pitkäjänteisesti
huippuosaamista vaativissa
työtehtävissä

sopeutuu nopeasti
muutoksiin ja työskentelee
pitkäjänteisesti työtään
kehittäen huippuosaamista
vaativissa työtehtävissä

ennakoi muutoksia, jotta voi
helpommin sopeutua niihin
ja työskentelee
pitkäjänteisesti työtään
itsenäisesti kehittäen
huippuosaamista vaativissa
työtehtävissä

ottaa vastuun oman
toimintansa
työturvallisuudesta ja
noudattaa
työturvallisuusmääräyksiä ja
-ohjeita

ottaa vastuun oman
toimintansa
työturvallisuudesta ja
havaitsee työhönsä liittyvät
vaarat sekä noudattaa
työturvallisuusmääräyksiä ja
ohjeita

ottaa vastuun oman ja
työtiimin toiminnan työturvallisuudesta, noudat-taa
työturvallisuusmäärä-yksiä
ja – ohjeita sekä havaitsee
ilmoittaa havaitsemistaan
työhönsä liittyvistä vaaroista

työskentelee ergonomisesti
ja pitää työympäristönsä
siistinä koko työprosessin
ajan

työskentelee ergonomisesti
ja pitää työympäristönsä
siistinä koko työprosessin
ajan

työskentelee ergonomisesti
ja pitää työympäristönsä
siistinä koko työ-prosessin
ajan

ylläpitää omaa työhyvinvointiaan ja edistää
terveellisiä elämäntapoja.

ylläpitää aktiivisesti omaa
työhyvinvointiaan ja edistää
terveellisiä elämäntapoja.

ylläpitää aktiivisesti omaa
työhyvinvointiaan, edistää
terveellisiä elämäntapoja
sekä kannustaa tähän myös
muita työyhteisön jäseniä.

Ammattietiikka

Terveys, turvallisuus ja
toimintakyky

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista
dokumentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä
sekä oppimisen tasosta.

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN

5 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET













Opiskelija osaa
tunnistaa työpaikalla työssäoppimiseen tai ammattiosaamisen näyttöön sopivat työtehtävät ja selvittää niiden
arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit
neuvotella työyhteisössä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta
valmistella yhteistyössä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa työssäoppimisen ja ammattiosaamisen
näytön suunnitelmia
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 näyttöään ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja
arviointikriteereiden mukaan
arvioida työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä hän osaa toimia ja ohjata myös muita toimimaan
työturvallisuusohjeiden mukaisesti

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Keskeiset sisällöt:
 Ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö
 Opiskelijalähtöinen ohjaaminen




Työssäoppimisen ja näyttöjen toteuttaminen
Opiskelijan arviointi työpaikoilla.

Toteuttamistavat:

lähiopinnot

verkko-opinnot

työssäoppien

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT


vähintään yksi työssäoppimisjakso ja työpaikalla suoritettu ammattiosaamisen näyttö

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava.
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen.
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle sekä suullista että kirjallista palautetta
opiskelujakson aikana.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN

Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa.
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan
antamista.
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien
avulla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Opiskelija osoittaa osaamisensa tekemällä suunnitelman ammattiosaamisen näytöstä tai työssäoppimisesta.
Hän perehtyy työyhteisön toimintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja sääntöihin sekä arvioi työyhteisön
työturvallisuusriskit ja työergonomiakysymykset oman työn osalta. Opiskelija kartoittaa mahdollisuudet
toteuttaa työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä työpaikalla. Opiskelija analysoi oman
työssäoppimisensa ja ammattiosaamisen näyttönsä arvioinnit.
Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan pääsääntöisesti jonkin muun ammattiosaamisen näytön yhteydessä.
Ammattiosaamisen näyttö voidaan toteuttaa myös oppilaitoksella.
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän
osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.
Muu osaamisen arviointi: Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä
ammattiosaamisen näytössä kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Ammatillisen perustutkinnon työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 5 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näytön
toteuttamis- ja arviointisuunnitelma

NÄYTÖN KUVAUS
Opiskelija osoittaa osaamisensa tekemällä suunnitelman ammattiosaamisen näytöstä tai työssäoppimisesta.
Hän perehtyy työyhteisön toimintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja sääntöihin sekä arvioi työyhteisön
työturvallisuusriskit ja työergonomiakysymykset oman työn osalta. Opiskelija kartoittaa mahdollisuudet
toteuttaa työssäoppimista ja ammattiosaamisen näyttöjä työpaikalla. Opiskelija analysoi oman
työssäoppimisensa ja ammattiosaamisen näyttönsä arvioinnit.
Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan pääsääntöisesti jonkin muun ammattiosaamisen näytön yhteydessä.
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän
osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelu, toteutus (ml. opiskelijan ohjaaminen ja palautteen
antaminen), arviointi sekä kehittäminen.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan pääsääntöisesti jonkin muun ammattiosaamisen näytön yhteydessä.
Ammattiosaamisen näyttö voidaan toteuttaa myös oppilaitoksella.

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
( x ) Alan opettaja(t)
( ) Työelämän edustajat
( x ) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella,
työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä
ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko.
ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä
ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.

ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta
Oman työn suunnittelu ja
suunnitelmien tekeminen

Työn kokonaisuuden
hallinta

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Opiskelijan ohjaaminen

Opiskelijan arviointi

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Oman alan työelämän ja
ammatillisen koulutuksen
tunteminen

Opetussuunnitelmien
tunteminen

4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Terveys, turvallisuus ja
toimintakyky

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija
valmistelee ohjattuna
työssäoppimisen ja
ammattiosaamisen näytön
suunnitelmia

Hyvä H2

Kiitettävä K3

valmistelee annettujen
ohjeiden mukaan
työssäoppimisen ja
ammattiosaamisen näytön
suunnitelmia

valmistelee itsenäisesti ja
aloitteellisesti
työssäoppimisen ja
ammattiosaamisen
näyttöjen suunnitelmaa

tarvitsee ajoittaista ohjausta

tekee annetut tehtävät omatoimisesti

etenee työssään sujuvasti
sovittaen työnsä
työympäristön muuhun
toimintaan

Tyydyttävä T1
Opiskelija
perehdyttää ohjattuna muita
opiskelijoita

Hyvä H2

Kiitettävä K3

perehdyttää ohjeiden
mukaisesti muita
opiskelijoita ja käy
ohjauskeskusteluja

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

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

Tyydyttävä T1
Opiskelija
esittelee joitakin alansa työja koulutusmahdollisuuksia

Hyvä H2

Kiitettävä K3

tunnistaa ohjattuna
työssäoppimisjaksolla
opiskeltavat asiat ja
ammattiosaamisen näytöillä
arvioitavan osaamisen

Tyydyttävä T1
Opiskelija
arvioi työhönsä liittyvät
työturvallisuusriskit sekä
toimii
työturvallisuusohjeiden
mukaisesti

esittelee alansa työ- ja
koulutusmahdollisuuksia

esittelee itsenäisesti ja
monipuolisesti alansa
työ- ja
koulutusmahdollisuuksia

tunnistaa ohjeiden
mukaisesti
työssäoppimisjaksolla
opiskeltavat asiat ja
ammattiosaamisen näytöillä
arvioitavan osaamisen

tunnistaa itsenäisesti
työssäoppimisjaksolla
opiskeltavat asiat ja
ammattiosaa-misen
näytöillä arvioitavan
osaamisen

Hyvä H2
arvioi työhönsä liittyvät
työturvallisuusriskit sekä
toimii
työturvallisuusohjeiden
mukaisesti

Kiitettävä K3
arvioi työhönsä liittyvät
työturvallisuusriskit sekä
toimii ja ohjaa myös muita
toimimaan

työturvallisuusohjeiden
mukaisesti

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista
dokumentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä
sekä oppimisen tasosta.

YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN

15 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija









arvioida oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tuotteistamisen lähtökohdista
täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää toiminta-ajatuksen
suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti
tekee yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä
hankkia yhteistyökumppaneita ja rakentaa liiketoiminnan edellyttämiä verkostoja
esitellä yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa
käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa
toimia yrityksessä osana tiimiä, mutta kykenee myös itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon



arvioida yrityksen kehittämistarpeita.

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Keskeiset sisällöt:

Oman yritysidean toteuttaminen ja kehittäminen osuuskunnassa (esim. JOKKY OSK)

tai jossakin muussa yritysmuodossa

Olemassa olevan yritystoiminnan kehittäminen

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT
Ei edellytä edeltävyysopintoja.

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava.
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen.
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle sekä suullista että kirjallista/ numeerista
palautetta opiskelujakson aikana.
Oppimisen arviointi tapahtuu suullisesti arviointikeskustelussa.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa.
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan
antamista.
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien
avulla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla yhteistyössä ryhmän, yhteistyöyrityksen

ja eri toimijoiden kanssa esim. omassa yrityksessä, harjoitusyrityksessä tai vastaavassa. Työtä tehdään siinä
laajuudessa, että osoitettava ammattitaito vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia,
arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän
osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.
Muu osaamisen arviointi:
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä
kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Ammatillisen perustutkinnon Yrityksessä toimiminen 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisja arviointisuunnitelma.

NÄYTÖN KUVAUS
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla yhteistyössä ryhmän, yhteistyöyrityksen ja
eri toimijoiden kanssa esim. omassa yrityksessä, harjoitusyrityksessä tai vastaavassa. Työtä tehdään siinä
laajuudessa, että osoitettava ammattitaito vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia,
arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
Ammattiosaamisen näyttöä voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai koulutuksen järjestäjän
osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen osoittamisen kattavuus varmistuu.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Oman liikeidean toteuttaminen ja kehittäminen tavoitteena taloudellisesti kannattava liiketoiminta tai
oman yrityksen pyörittäminen ja kehittäminen tavoitteena taloudellisesti kannattava liiketoiminta.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Osuuskunta tai oma yritys

NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät

( X ) Alan opettaja(t)
( X ) Työelämän edustajat
( X ) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella,
työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä
ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko.
ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä
ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.

ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta
Oman työn suunnittelu

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija
osallistuu yrityksen
toiminnan suunnitteluun ja
toimii ryhmän jäsenenä
vastaten omista töistään

Hyvä H2

Kiitettävä K3

suunnittelee yrityksen
toimintaa ja toimii ryhmän
jäsenenä oma-aloitteisesti ja
vastuullisesti vastaten
omista töistään

suunnittelee yrityksen
toimintaa innovatiivisesti ja
toimii ryhmän jäsenenä
oma-aloitteisesti,
vastuullisesti ja
kannustavasti vastaten
omista töistään

Työn kokonaisuuden
hallinta

etenee opastettuna
työssään järjestelmällisesti

etenee työssään
järjestelmällisesti ja
sujuvasti

etenee työssään
järjestelmällisesti ja
sujuvasti sovittaen työnsä
ryhmän toimintaan

Ajankäytön hallinta

suunnittelee eri tehtäviin
kuluvaa aikaa tarviten siihen
jonkin verran ohjausta ja
seuraa omaa ajankäyttöään

suunnittelee eri tehtäviin
kuluvaa aikaa ja seuraa
omaa ajankäyttöään

suunnittelee eri tehtäviin
kulu-van ajan ottaen
huomioon tehokkaan
ajanhallinnan ja seuraa
omaa ajankäyttöään

Laadukas ja
kustannustietoinen
toiminta

toimii työlleen asetettujen
laatu- ja
kustannustavoitteiden
mukaisesti ja muuttaa omaa
toimintaansa annetun
palautteen perusteella

toimii yhdessä asetettujen
laatu- ja
kustannustavoitteiden
mukaisesti ja arvioi omaa
toimintaansa niiden
saavuttamisessa

toimii yhdessä asetettujen
laatu- ja
kustannustavoitteiden
mukaisesti ja kehittää omaa
toimintaansa niiden
saavuttamiseksi

toimii palveluhenkisesti.

toimii palveluhenkisesti ja
asiakastyytyväisyyttä
edistävästi.

toimii palveluhenkisesti ja
asiakastyytyväisyyttä
edistävästi.

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Tieto- ja viestintätekniikan
käyttäminen

Tyydyttävä T1
Opiskelija
käyttää ohjeistettuna tietoja viestintätekniikkaa toimien tietoturvan periaatteiden
mukaisesti

Hyvä H2

Kiitettävä K3

käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa toimien tietoturvan periaatteiden
mukaisesti

käyttää itsenäisesti ja
sujuvasti tieto- ja
viestintätekniikkaa toimien
tietoturvan periaatteiden
mukaisesti

Liiketoimintaympäristön
selvittäminen

arvioi tiimin jäsenenä
hankkimansa tiedon
pohjalta uudet
asiakasryhmät ja näille
toteutettavat tuotteet ja
palvelut tarviten ajoittain
ohjausta

arvioi tiimin jäsenenä
hankkimansa tiedon
pohjalta uudet asiakasryhmät ja näille toteutettavat
tuotteet ja palvelut

arvioi tiimin jäsenenä ja
itsenäisesti sekä
ennakkoluulottomasti
hankkimansa tiedon
pohjalta uudet
asiakasryhmät ja näille
toteutettavat tuotteet ja
palvelut

Liikeidean täsmentäminen

määrittelee tiimin jäsenenä
taloudellisesti kannattavan
liikeidean ja toiminta-

määrittelee tiimin jäsenenä
taloudellisesti kannattavan
liikeidean ja toimintaajatuksen

määrittelee itsenäisesti ja
tiimin jäsenenä
taloudellisesti kannattavan

ajatuksen tarviten jonkin
verran ohjausta

liikeidean ja toimintaajatuksen

Yrityksen toiminnan
suunnittelu

laatii ohjatusti yrityksen
perustoiminnoille tavoitteet
ja niille asiakaslähtöisen
suunnitelman, jossa kertoo,
millaisilla toimenpiteillä
tavoitteisiin päästään

laatii yrityksen
perustoiminnoille tavoitteet
ja niille asiakaslähtöisen
suunnitelman, jossa kertoo,
millaisilla toimenpiteillä
tavoitteisiin päästään

laatii itsenäisesti ja
perustellen yrityksen
perustoiminnoille tavoitteet
ja niille asiakaslähtöisen
suunnitelman, jossa kertoo,
millaisilla toimenpiteillä
tavoitteisiin päästään

Yhteistyökumppaneiden
hankkiminen

määrittelee tiimin jäsenenä
yhteistyökumppanit ja sopii
yhteistyön muodosta sekä
solmii tarvittaessa
sopimuksia tarviten
sopimusten laatimisessa
ohjausta

määrittelee tiimin jäsenenä
yhteistyökumppanit ja sopii
yhteistyön muodosta sekä
solmii tarvittaessa
sopimuksia

määrittelee tiimin jäsenenä
innovatiivisesti ja laajaalaisesti yhteistyökumppanit
ja sopii yhteistyön muodosta
sekä solmii tarvittaessa
sopimuksia

Yrityksen työtehtävien
tekeminen

hoitaa itsenäisesti ja tiimin
osana joitakin yrityksen
toimintaan liittyvistä
työtehtävistä, kuten
materiaalihankinnat,
tuotteiden valmistaminen ja
markkinointi, myynti ja
jakelu

hoitaa itsenäisesti ja tii-min
osana yrityksen toimintaan
liittyviä työ-tehtäviä, kuten
materiaalihankinnat,
tuotteiden valmistaminen ja
markkinointi, myynti ja
jakelu

hoitaa itsenäisesti ja tiimin
osana yrityksen toimintaan
liittyviä työtehtäviä, kuten
materiaali-hankinnat,
tuotteiden valmistaminen ja
markkinointi, myynti ja
jakelu osoittaen toiminnassa
joustavuutta ja hyvää
ajankäytön hallintaa

Yrityksen toiminnan
esittely

osallistuu joihinkin yrityksen
tuotteiden tai palvelujen
esittelytilaisuuksiin (myyntija markkinointi, yhteistyökumppaneiden
hankkiminen,
kirjanpitopalveluiden
hankkiminen,
rahoittajatapaamiset,
logistiikka)

esittelee yritystä ja sen
tuotteita tai palveluja
(myynti- ja markkinointi,
yhteistyökumppaneiden
hankkiminen, kirjanpitopalveluiden hankkiminen,
rahoittajatapaamiset,
logistiikka)

esittelee yritystä ja sen
tuotteita tai palveluja
vakuuttavasti erilaiset
asiakasryhmät huomioiden
(myynti- ja markkinointi,
yhteis-työkumppaneiden
hankkiminen,
kirjanpitopalveluiden
hankkiminen,
rahoittajatapaamiset,
logistiikka)

Liiketoiminnan
kehittäminen

seuraa ohjatusti
liiketoimintaympäristön ja
asiakastarpeiden
muuttumista, jonka pohjalta
arvioi liiketoiminnan
kehittämistarpeita

seuraa
liiketoimintaympäristön ja
asiakastarpeiden
muuttumista, jonka pohjalta
arvioi liiketoiminnan
kehittämistarpeita

seuraa laaja-alaisesti
liiketoimintaympäristön ja
asiakastarpeiden
muuttumista, jonka pohjalta
arvioi liiketoiminnan
kehittämistä ja toimii
luovasti

Yrityksen lopettaminen

laatii ohjatusti yrityksen
lopettamisasiakirjat.

laatii yrityksen
lopettamisasiakirjat.

laatii yrityksen
lopettamisasiakirjat.

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Liiketoimintaympäristön
selvittäminen

Liikeidean täsmentäminen
ja yrityksen toiminnan
suunnittelu

Tyydyttävä T1
Opiskelija
hankki tietoa
alalla toimivien kilpailevien
yritysten tarjonnasta ja
asiakkaista tarviten ajoittain
ohjausta
hakee ohjatusti tietoa
yrityksen perustamiseen ja
valitulla toimialalla
toimimiseen liittyvistä
säädöksistä

Hyvä H2

Kiitettävä K3

hankkii tietoa alalla
toimivien kilpailevien
yritysten tarjonnasta ja
asiakkaista

hankkii tietoa itsenäisesti ja
laaja-alaisesti
alalla toimivien kilpailevien
yritysten tarjonnasta ja
asiakkaista

hakee tietoa yrityksen
perustamiseen ja valitulla
toimialalla toimimiseen
liittyvistä säädöksistä

hakee itsenäisesti ja laajaalaisesti tietoa yrityksen
perustamiseen ja valitulla
toimi-alalla toimimiseen
liittyvistä säädöksistä

Yrityksen työtehtävien
tekeminen

4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot

hankkii ohjatusti yrityksensä
liike-toiminnan eri osaalueiden suunnittelussa
tarvittavaa tietoa

hankkii yrityksensä liiketoiminnan eri osa-alueiden
suunnittelussa tarvittavaa
tietoa

hankkii itsenäisesti ja laajaalaisesti yrityksensä
liiketoiminnan eri osaalueiden suunnittelussa
tarvittavaa tietoa

hankkii ohjatusti tietoa
erilaisista tarvittavista
teknologisista tai muista
tuotantoon liittyvistä
ratkaisuista sekä
tukitehtävistä.

hankkii tietoa erilaisista
tarvittavista teknologisista
tai muista tuotantoon
liittyvistä ratkaisuista sekä
tukitehtävistä.

hankkii innovatiivisesti ja
ennakkoluulottomasti tietoa
erilaisista tarvittavista
teknologisista tai muista
tuotantoon liittyvistä
ratkaisuista sekä
tukitehtävistä.

Hyvä H2

Kiitettävä K3

ratkaisee asiakaslähtöisesti
yrityksen toimintaa liittyviä
ongelmatilanteita

ratkaisee asiakaslähtöisesti
yrityksen toimintaa liittyviä
ongelmatilanteita varmistaen aina
asiakastyytyväisyyden

osallistuu ryhmän valintojen
ja päätösten valmisteluun

tekee ryhmässä ehdotuksia,
valintoja ja päätöksiä

tekee ryhmässä perusteltuja
ehdotuksia, valintoja ja
päätöksiä yrityksen
toiminnan kehittämiseksi

arvioi ohjattuna omaa
toimintaansa ja työnsä
etenemistä

arvioi omaa toimintaansa ja
työnsä etenemistä

arvioi omaa toimintaansa ja
työnsä sekä yritystoiminnan
etenemistä

osallistuu
yhteistyöneuvotteluihin
ryhmän jäsenten ja
sidosryhmien kanssa

neuvottelee yhteistyöstä
ryhmän jäsenten kanssa ja
osallistuu
yhteistyöneuvotteluihin
sidosryhmien kanssa

neuvottelee yhteistyöstä
ryhmän jäsenten ja
sidosryhmien kanssa

Ammattietiikka

noudattaa ohjattuna
yritystoiminnassa sovittuja
taloudellisia, sosiaalisia ja
kestävän kehityksen
mukaisia arvoja

noudattaa yritystoiminnassa
sovittuja taloudellisia,
sosiaalisia ja kestävän
kehityksen mukaisia arvoja

noudattaa ja edistää
yritystoiminnassa sovittuja
taloudellisia, sosiaalisia ja
kestävän kehityksen
mukaisia arvoja

Terveys, turvallisuus ja
toimintakyky

noudattaa alansa
työturvallisuusohjeita
omassa toiminnassaan ja
asiakaspalvelutilanteissa.

noudattaa alansa työturvallisuusohjeita omassa
toiminnassaan ja
asiakaspalvelutilanteissa

noudattaa alansa
työturvallisuusohjeita
omassa toiminnassaan ja
asiakaspalvelutilanteissa

suojautuu opastettuna
työhön ja työympäristöön
liittyviltä vaaroilta

suojautuu työhön ja
työympäristöön liittyviltä
vaaroilta

suojautuu työhön ja
työympäristöön liittyviltä
vaaroilta

varmistaa opastettuna
oman, työtovereiden ja
asiakkaiden turvallisuuden
tutuissa tilanteissa.

varmistaa ohjeiden mukaan
oman, työtovereiden ja
asiakkaiden turvallisuuden
eri tilanteissa.

varmistaa oman,
työtovereiden ja asiakkaiden
turvallisuuden eri tilanteissa

Oppiminen ja
ongelmanratkaisu

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Tyydyttävä T1
Opiskelija
ratkaisee asiakas-lähtöisesti
yrityksen toimintaa liittyviä
ongelma-tilanteita tarviten
jonkin verran tukea

opastaa muita toimimaan
terveellisesti ja turvallisesti
toimiessaan ryhmän
jäsenenä

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista
dokumentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä
sekä oppimisen tasosta.

YRITYSTOIMINNAN SUUNNITTELU

15 osp

AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Opiskelija






arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta
selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta
esittää liikeidean ja yritysmuodon
laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman
laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat

TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA TOTEUTTAMISTAVAT
Keskeiset sisällöt: Oman liikeidean tuotteistaminen ja arviointi, soveltuvan yritysmuodon valitseminen,
liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja perustamiseen liittyvät asiakirjat
Toteuttamistavat: Opiskelija laatii liiketoimintasuunnitelman hyödyntäen eri lähteitä ja työskentelytapoja.
Opetusmenetelminä ovat lähiopetus, verkko-opiskelu, eri sidosryhmiin tutustuminen (esim. alan yritys, TE-toimisto)
ja/tai muu opiskelijalle soveltuva opiskelumenetelmä.

EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT

OPPIMISEN ARVIOINTI
Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava.
Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen.
Tässä tutkinnon osassa oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista ja/tai kirjallista palautetta opiskelujakson
aikana.

OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN
Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.
Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa.
Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan
antamista.
Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta.
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä
täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien
avulla.
Ammattiosaamisen näyttö:
Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa
suunnittelemalla yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvät tehtävät. Työtä tehdään siinä laajuudessa,
että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin
kohteita ja kriteereitä.
Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa
peruskoulutuksessa koulutuksen järjestäjän osoittamassa muussa paikassa niin, että osaamisen
osoittamisen kattavuus varmistuu.
Muu osaamisen arviointi:
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä
tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA
Ammatillisen perustutkinnon Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen
toteuttamis- ja arviointisuunnitelma .

NÄYTÖN KUVAUS
Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa
suunnittelemalla yrityksen perustamiseen ja toimintaan liittyvät tehtävät. Työtä tehdään siinä laajuudessa,
että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin
kohteita ja kriteereitä.
Ammattiosaamisen näyttöä tai tutkintotilaisuutta voidaan jatkaa toisessa työpaikassa/työkohteessa tai ammatillisessa
peruskoulutuksessa 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 kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla.

NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA
Liiketoimintasuunnitelman laatiminen oman toimialan yritykselle.

NÄYTTÖYMPÄRISTÖ
Oppilaitos tai yritys
NÄYTÖN ARVIOIJAT
Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin.
Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät
( x ) Alan opettaja(t)
(x ) Työelämän edustajat
( x ) em yhdessä
Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella,
työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä
ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko.
ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä
ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003, 27–29 §.

ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA
Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta
määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin.

ARVIOINNIN KOHDE
1. Työprosessin
hallinta
Oman työn suunnittelu ja
suunnitelmien tekeminen

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1
Opiskelija
kartoittaa opastettuna
yritystoiminnan suunnittelun
ja toteutuksen eri vaiheet

Hyvä H2

Kiitettävä K3

kartoittaa yritystoiminnan
suunnittelun ja toteutuksen
eri vaiheet ja toimii omaaloitteisesti ja vastuullisesti

kartoittaa yritystoiminnan
suunnittelun ja toteutuksen
eri vaiheet innovatiivisesti ja
toimii oma-aloitteisesti ja
vastuullisesti

Työn kokonaisuuden
hallinta

etenee opastettuna
työssään järjestelmällisesti

etenee työssään
järjestelmällisesti

etenee työssään
järjestelmällisesti ja
sujuvasti

Laadukas toiminta

toimii työlleen asetettujen
laatu-tavoitteiden mukaisesti
ja muut-taa omaa
toimintaansa annetun
palautteen perusteella.

toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti ja
arvioi omaa toimintaansa
niiden saavuttamisessa.

toimii asetettujen
laatutavoitteiden mukaisesti
ja kehittää omaa
toimintaansa niiden
saavuttamiseksi.

2. Työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin
hallinta
Tieto- ja viestintätekniikan
käyttäminen

Liiketoimintaympäristön
selvittäminen

Yrityksen perustaminen

Tyydyttävä T1
Opiskelija
käyttää ohjeistettuna
suunnittelussaan tieto- ja
viestintätekniikkaa toimien
tietoturvan periaatteiden
mukaisesti

Hyvä H2

Kiitettävä K3

käyttää suunnittelussaan
tieto- ja viestintätekniikkaa
toimien tietoturvan
periaatteiden mukaisesti

käyttää suunnittelussaan
itsenäisesti ja sujuvasti
tieto- ja viestintätekniikkaa
toimien tietoturvan
periaatteiden mukaisesti

arvioi miten omaa
osaamista voidaan
tuotteistaa tai millaisia
liiketoimintamahdollisuuksia
markkinoilta on
löydettävissä, tarviten ajoittain tukea ja ohjausta

arvioi miten omaa
osaamista voidaan
tuotteistaa tai millaisia
liiketoimintamahdollisuuksia
markkinoilta on
löydettävissä

arvioi itsenäisesti miten
omaa osaamista voidaan
tuotteistaa tai millaisia
innovatiivisia liiketoimintamahdollisuuksia
markkinoilta on
löydettävissä

kartoittaa alalla toimivia
yrityksiä ja asiakkaita
tarviten ajoittain ohjausta

kartoittaa alalla toimivia
yrityksiä ja asiakkaita

kartoittaa itsenäisesti ja
laaja-alaisesti alalla toimivia
yrityksiä

arvioi kartoituksen pohjalta
oman suunnitelmansa
toteutusmahdollisuuksia
tarviten ajoittain ohjausta

arvioi kartoituksen pohjalta
oman suunnitelmansa
toteutusmahdollisuuksia

arvioi kriittisesti kartoituksen
pohjalta oman
suunnitelmansa
toteutusmahdollisuuksia

esittää suunnittelemalleen
asiakasryhmälle tuotteen tai
palvelun kuvaamalla sen
tuottamia asiakashyötyjä
tarviten ajoittain ohjausta

esittää tuotteen tai palvelun
suunnittelemalleen
asiakasryhmälle kuvaamalla
sen tuottamia
asiakashyötyjä

esittää tuotteen tai palvelun
suunnittelemalleen
asiakasryhmälle kuvaamalla
kattavasti sen tuottamia
asiakashyötyjä

valitsee ohjeistettuna
yritykselle yritysmuodon

valitsee yritykselle
yritysmuodon

valitsee itsenäisesti ja
perustellen yritykselle
yritysmuodon

Liiketoimintasuunnitelman
laatiminen

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta
Yritysmuodon valinta sekä
yrityksen perustaminen ja
lopettaminen

Liiketoimintasuunnitelman
laatiminen

4. Elinikäisen
oppimisen avaintaidot
Oppiminen ja
ongelmanratkaisu

laatii yrityksen
perustamisasiakirjat tarviten
jonkin verran ohjausta

laatii yrityksen
perustamisasiakirjat

laatii itsenäisesti yrityksen
perustamisasiakirjat

selvittää markkinoiden ja
kilpailutilanteen
kehitysnäkymiä tarviten
jonkin verran ohjausta

selvittää markkinoiden ja
kilpailutilanteen kehitysnäkymiä

selvittää itsenäisesti ja
laaja-alaisesti markkinoiden
ja kilpailutilanteen
kehitysnäkymiä

esittää suunnitelman eri
toimintojen (kuten myynti,
markkinointi, tuotanto, ostot,
logistiikka, teknologi-set
ratkaisut sisältäen tieto- ja
viestintäteknologian,
kirjanpito) hallinnoinnista ja
resursoinnista tarviten
jonkin verran ohjausta

esittää suunnitelman eri
toimintojen (kuten myynti,
markkinointi, tuotanto, ostot,
logistiikka, teknologiset
ratkaisut sisältäen tieto- ja
viestintäteknologian,
kirjanpito) hallinnoinnista ja
resursoinnista

esittää realistisen ja
perustellun eri toimintojen
(kuten myynti, markkinointi,
tuotanto, ostot, logistiikka,
teknologiset ratkaisut
sisältäen tieto- ja viestintäteknologian, kirjanpito)
hallinnoinnista ja
resursoinnista

laatii budjetin ja rahoitussuunnitelman tarviten ajoittain ohjausta

laatii budjetin ja
rahoitussuunnitelman
tiedostaen yrittäjän vastuun

laatii budjetin ja
rahoitussuunnitelman
itsenäisesti tiedostaen
yrittäjän vastuun

tekee yrityksen riskienhallinta-analyysin ja turvallisuussuunnitelman tarviten jonkin
verran ohjausta

tekee yrityksen
riskienhallinta-analyysin ja
turvallisuussuunnitelman

tekee itsenäisesti yrityksen
riskienhallinta-analyysin ja
turvallisuussuunnitelman

Tyydyttävä T1
Opiskelija
hakee ohjattuna tietoa
yrityksen perustamiseen ja
lopettamiseen sekä valitulla
toimialalla toimimiseen
liittyvistä säädöksistä

Hyvä H2

Kiitettävä K3

hakee tietoa yrityksen
perustamiseen ja
lopettamiseen sekä valitulla
toimialalla toimimiseen
liittyvistä säädöksistä

hakee itsenäisesti ja laajaalaisesti tietoa yrityksen
perustamiseen ja
lopettamiseen sekä valitulla
toimialalla toimimiseen
liittyvistä säädöksistä

hankkii ohjattuna
yrityksensä liiketoiminnan
eri osa-alueiden
suunnittelussa tarvittavaa
tietoa

hankkii yrityksensä liiketoiminnan eri osa-alueiden
suunnittelussa tarvittavaa
tietoa

hankkii itsenäisesti ja laajaalaisesti yrityksensä
liiketoiminnan eri osaalueiden suunnittelussa
tarvittavaa tietoa

hankkii ohjattuna tietoa
yrityksensä perustamista ja
toimintaa tukevista
palveluista mm. tilitoimiston
palvelut.

hankkii tietoa yrityksensä
perustamista ja toimintaa
tukevista palveluista mm.
tilitoimiston palvelut.

hankkii laaja-alaisesti tietoa
yrityksensä perustamista ja
toimintaa tukevista
palveluista mm. tilitoimiston
palvelut.

Tyydyttävä T1
Opiskelija
tekee ohjattuna päätöksiä

arvioi opastettuna omaa
toimintaansa ja työnsä
etenemistä

Hyvä H2

Kiitettävä K3

tekee valintoja ja päätöksiä

tekee perusteltuja
ehdotuksia, valintoja ja
päätöksiä yrityksen
toiminnan kehittämiseksi

arvioi omaa toimintaansa ja
työnsä etenemistä

arvioi oma-aloitteisesti
omaa toimintaansa ja
työnsä sekä yritystoiminnan
etenemistä

Vuorovaikutus ja yhteistyö

neuvottelee opastettuna
yhteistyöstä sidosryhmien
kanssa

neuvottelee yhteistyöstä
sidosryhmien kanssa

neuvottelee innovatiivisesti
yhteistyöstä sidosryhmien
kanssa

Ammattietiikka

noudattaa ohjattuna yritystoiminnan suunnittelussa
sovittuja taloudellisia,
sosiaalisia ja kestävän
kehityksen mukaisia arvoja

noudattaa yritystoiminnan
suunnittelussa sovittuja
taloudellisia, sosiaalisia ja
kestävän kehityksen
mukaisia arvoja

noudattaa yritystoiminnan
suunnittelussa taloudellisia,
sosiaalisia ja kestävän
kehityksen mukaisia arvoja

Terveys, turvallisuus ja
toimintakyky

Käyttää pääsääntöisesti
turvallisia, sopivasti
kuormittavia ja vaihtelevia
työmenetelmiä ottaen
huomioon ergonomian.

Käyttää turvallisia, sopivasti
kuormittavia ja vaihtelevia
työmenetelmiä ottaen
huomioon ergonomian.

Käyttää turvallisia, sopivasti
kuormittavia ja vaihtelevia
työmenetelmiä ottaen
huomioon ergonomian.
Toimii oma-aloitteisesti
työturvallisuuden ja
ergonomian parantamiseksi
omassa työpisteessään.

AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS
Opiskelija perehdytetään tutkinnon osan tavoitteisiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin. Opiskelijan oppimista
dokumentoidaan opintojakson eri vaiheissa siten, että opiskelijalla on reaaliaikainen tieto opintojensa edistymisestä
sekä oppimisen tasosta.

