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Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Huippuosaajana toimiminen

Liiketalouden perustutkinto

Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Näytön kuvaus

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Opiskelija osoittaa osaamisensa
ammattiosaamisen näytössä
toimimalla huippuosaamista
vaativissa omanalan työtilanteissa. Arvioidaan ammattiOsaaminen on mahdollista
osaamisen näytöllä
osoittaa myös kansallisissa ja
kansainvälisissä kilpailutilanteissa.
Työtä tehdään siinä laajuudessa,
että osoitettava osaaminen vastaa
kattavasti tutkinnon perusteissa
määrättyjä
ammattitaitovaatimuksia,
arvioinnin kohteita ja kriteereitä.
Näytön arviointi ja arvioijat:
Ammattiosaamisen näytön
arviointiin osallistuvat opettaja,
opiskelija ja työelämän edustaja.
Arvioijat ovat kyseisen
ammattialan asiantuntijoita.
Arvioinnissa tulee huomioida
opiskelijan itsearviointi.
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Päätös:

ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja
tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta
1. Työprosessin hallinta

Opiskelija osaa
• työskennellä alan
huippuosaamista vaativissa
tehtävissä
• hallita alan työt ja
työtehtäväkokonaisuudet
2. Työmenetelmien, välineiden ja
materiaalien hallinta
sekä laajan
materiaalivalikoiman
 Työtehtävään ja
työympäristöön soveltuvan • huomioida
työmenetelmän ja
huipputuotannon, työvälineiden sekä
tuotteen tai -palvelun
materiaalin valinta
laatuvaatimukset
• ratkoa ongelmia ja
 Laadukas ja kestävän
sopeutua muutoksiin
kehityksen mukainen
• varmistaa
toiminta
työturvallisuusmääräyksien
 Kustannustehokas ja
ja -ohjeiden toteutumisen
tuloksellinen toiminta
• kommunikoida asiakkaan
3. Työn perustana olevan tiedon
hallinta
kanssa äidinkielellään ja
vähintään yhdellä itselleen
 Työssä tarvittavan tiedon
vieraalla kielellä
hallinta ja soveltaminen
• arvioida ja uudistaa omaa
osaamistaan
4. Elinikäisen oppimisen
• mitoittaa omat henkiset
avaintaidot
 Oppiminen ja ongelmaratkaisu voimavaransa työtehtävän
mukaan
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
• kehittää työtä ja
 Ammattietiikka
työympäristöä
 Terveys, turvallisuus ja
• toimia alan verkostoissa
toimintakyky
• osallistua työyhteisön
kehittämiseen.




Työn suunnittelu
Työn arviointi
Toimiminen työssä ja
työyhteisössä
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OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja
ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen
edistymistä seurataan (= oppimisen arviointia)?

Opiskelija / Tutkinnon suorittaja hankkii tutkinnon osan
ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla
aktiivisesti:




Taitaja valmennukseen ja / tai
Taitaja kisoihin ja / tai
Taitaja kisojen apuvalmentajan tehtäviin

Opiskelija voi hankkia osaamista myös toteuttamalla Taitaja
kisojen tehtäväkokonaisuuksia työssäoppimisjaksolla.

Lapin ammattiopisto

Huippuosaajana toimiminen

Liiketalouden perustutkinto

Arviointisuunnitelma

Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Opiskelijan tutkintotodistukseen saama tämän tutkinnon
osan arvosana muodostuu edellä mainituista suorituksista /
osaamisen osoittamisesta seuraavasti:
Pääpaino arvioinnissa on ammattiosaamisen näytöllä, jota
täydennetään tarvittaessa haastatteluilla.
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ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja
tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta

Opiskelijapalaute tutkinon osan toteutuksesta
Opiskelija antaa tutkinnon osan suorittamisen lopussa
palautetta siitä, miten hyvin osaamisalueen osaamisen
hankkiminen ja arviointi ovat onnistuneet.
Palaute ei vaikuta tutkinnon osan arviontiin. Palautetta
käytetään tutkinnon osan toteutuksen kehittämiseen ja
parantamiseen.
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