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Koodi:

OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

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.

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Näytön arviointi ja arvioijat:
Ammattiosaamisen näytön
arviointiin osallistuvat opettaja,
opiskelija ja työelämän edustaja.
Arvioijat ovat kyseisen
ammattialan asiantuntijoita.
Arvioinnissa tulee huomioida
opiskelijan itsearviointi.
Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä
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Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
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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
• arvioida oman alan
tarjontaa ja uusien
asiakkaiden löytymistä
tuotteistamisen
lähtökohdista
• täsmentää taloudellisesti
kannattavan liikeidean ja
2. Työmenetelmien, välineiden ja
kehittää toiminta-ajatuksen
materiaalien hallinta
• suunnitella yrityksen
 Tieto- ja viestintätekniikan
toimintaa tavoitteellisesti ja
käyttäminen
asiakaslähtöisesti
 Liiketoimintaympäristön
• tehdä yrityksen
selvittäminen
toimintaan liittyviä
 Liikeidean täsmentäminen
työtehtäviä
 Yrityksen toiminnan
• hankkia
suunnittelu
yhteistyökumppaneita ja
 Yhteistyökumppaneiden
rakentaa liiketoiminnan
hankkiminen
edellyttämiä verkostoja
 Yrityksen työtehtävien
• esitellä yrityksen
hoitaminen
 Yrityksen toiminnan esittely toimintaa erilaisissa
 Liiketoiminnan kehittäminen tilanteissa
• käyttää toiminnassaan
 Yritystoiminnan
apuna tieto- ja
lopettaminen
viestintätekniikkaa
3. Työn perustana olevan tiedon
• toimia yrityksessä osana
hallinta
ryhmää, mutta kykenee
 Liiketoimintaympäristön
myös itsenäiseen
selvittäminen
 Liikeidean täsmentäminen ja toimintaan ja
päätöksentekoon
yrityksen toiminnan
• arvioida yrityksen
suunnittelu
kehittämistarpeita.
 Yrityksen työtehtävien






Oman työn suunnittelu
Työn kokonaisuuden hallinta
Laadukas toiminta
Ajankäytön hallinta
Laadukas ja
kustannustietoinen toiminta

1 (2)

10.3.2015
LAO C56/2015

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:




Yrittäjyyskoulun projekteihin ja työelämän case
tehtäviin tai NY ohjelmaan.
Yrittäjyyskoulun valmennustilaisuuksiin ja -tapahtumiin
Verkko-oppimisympäristöissä sekä yrittäjämäisistä
oppimismpäristöissä (esim. oppilaitoksen myymälässä)
annettuihin tehtäviin.

Ohjausmuodot:
 Yksilö- ja ryhmäohjaus
 Tiimiopettajuus/ohjaus kokonaisuuden hahmottamisen
tukena
 Vertaistuki
Osaamisen edistymisen seuranta:
 Oppimistehtävät
 Ryhmä- ja yksilökeskustelut
 Projekteihin liittyvä raportointi
 Oppimispäiväkirja/portfolio/blogi
 Itsearviointi ja vertaisarviointi
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ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja
tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta

hoitaminen

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot
 Oppiminen ja ongelmaratkaisu
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 Ammattietiikka
 Terveys, turvallisuus ja
toimintakyky
Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Opiskelijapalaute tutkinon osan toteutuksesta
Opiskelijan tutkintotodistukseen saama tämän tutkinnon
Opiskelija antaa tutkinnon osan suorittamisen lopussa
osan arvosana muodostuu edellä mainituista suorituksista / palautetta siitä, miten hyvin osaamisalueen osaamisen
osaamisen osoittamisesta seuraavasti:
hankkiminen ja arviointi ovat onnistuneet.
Pääpaino arvioinnissa on ammattiosaamisen näytöllä, jota
täydennetään tarvittaessa haastatteluilla.
Palaute ei vaikuta tutkinnon osan arviontiin. Palautetta
käytetään tutkinnon osan toteutuksen kehittämiseen ja
parantamiseen.
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