Osaamispisteet

Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Yritystoiminnan suunnittelu

Liiketalouden perustutkinto

Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Näytön kuvaus
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.

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä

Näyttötilanteessa opiskelija
esittelee suunnitelmansa
yrityksensä perustamiseen ja
toimintaan liittyen.
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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Arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä
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ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET
Huom! Aiemmin hankittu osaaminen on tunnistetaan ja
tunnustetaan ennen osaamisen hankkimisvaihetta
1. Työprosessin hallinta

Opiskelija tai tutkinnon
Oman työn suunnittelu
suorittaja osaa
Työn kokonaisuuden hallinta • arvioida oman
osaamisensa
Laadukas toiminta
tuotteistamista tai
2. Työmenetelmien, välineiden ja
materiaalien hallinta
markkinoilla olevaa
 Tieto- ja viestintätekniikan
liiketoimintamahdollisuutta
käyttäminen
• selvittää perustettavan
yrityksen
 Liiketoimintaympäristön
liiketoimintaympäristöä ja
selvittäminen
kilpailutilannetta
 Yrityksen perustaminen
• esittää liikeidean ja
 Liiketoimintasuunnitelman
yritysmuodon
laatiminen
• laatia yritykselle
3. Työn perustana olevan tiedon
hallinta
liiketoimintasuunnitelman
• laatia yrityksen
 Yritysmuodon valinta sekä
perustamiseen liittyvät
tiedon hankinta liittyen
asiakirjat
yrityksen perustamiseen ja
lopettamiseen
 Liiketoimintasuunnitelman
laatiminen




4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot
 Oppiminen ja ongelmaratkaisu
 Vuorovaikutus ja yhteistyö
 Ammattietiikka
 Terveys, turvallisuus ja
toimintakyky

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:
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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 laatimalla oman
yritysidensa pohjalta liiketoimintasuunnitelman.
Opiskelija / tutkinnon suorittaja hankkii tutkinnon osan
ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla
aktiivisest Yrittäjyyskoulun projekteihin ja
valmennustilaisuuksiin.
Ohjausmuodot:
 Yksilö- ja ryhmäohjaus
 Yhteistyö alueen yritysneuvontapalveluita tuottavien
organisaatioiden kanssa
 Tiimiopettajuus/ohjaus kokonaisuuden hahmottamisen
tukena
Osaamisen edistymisen seuranta:
 Ohjaustapaamiset yrittäjyysvalmentajan kansssa
 Ryhmä- ja yksilökeskustelut
 Itsearviointi

Lapin ammattiopisto

Yritystoiminnan suunnittelu

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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