Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Avaimia ammattiin

Liiketalouden perustutkinto
OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Näytön kuvaus
Tutkinnon osasta ei anneta
ammattiosaamisen näyttöä (kts.
tutkinnon osan arvosanan
muodostuminen)
Näytön arviointi ja arvioijat: (kts.
tutkinnon osan arvosanan
muodostuminen)

Arviointisuunnitelma

arvioivasta
portfoliosta (T1 – K3).
Tutkinnon osan
arviointiin osallistuvat
opiskelija ja opettaja.

arvioivasta
portfoliosta (T1 – K3).
Tutkinnon osan
arviointiin osallistuvat
opiskelija ja opettaja.

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

15

Koodi:

LII3902

0

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

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

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)?

1. Työprosessin hallinta

Opiskelija tai tutkinnon
Arvioidaan oman työn
suorittaja
suunnittelua, työsuorituksen
 tuntee alan
arviointia ja oman työn
koulutuksen ja
kehittämistä
perustutkinnon
 Arvioidaan työkonaisuuden
 ymmärtää tapansa
suorittamista, itsenäisyyttä
oppia ja soveltaa
ja vastuullisuutta
sitä käytännössä
2. Työmenetelmien, välineiden ja
 saa valmiuksia
materiaalien hallinta
työelämään ja sen
 Arvioidaan työtehtävään ja
käytänteisiin.
työympäristöön soveltuvan
työmenetelmän ja
työvälineiden sekä
materiaalien valintaa ja
käyttöä


arvioivasta
portfoliosta (T1 – K3).
Tutkinnon osan
arviointiin osallistuvat
opiskelija ja opettaja.

3. Työn perustana olevan tiedon
hallinta

arvioivasta
portfoliosta (T1 – K3).
Tutkinnon osan
arviointiin osallistuvat
opiskelija ja opettaja.

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



Arvioidaan työssä
tarvittavan tiedon hallintaa
ja soveltamista

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten
mukaista osaamista työssäoppimalla, työelämässä ja
aikaisempien opintojen kautta (esim. lukio-opintoja,
ammatillisten perustutkintojen opintoja, kansanopistojen
opintoja ja Valma-opintoja).
Mikäli opiskelija suorittaa tutkinnon osan työssäoppien,
oppimisen aikaista arviointia antaa työpaikkaohjaaja.
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Tutkinnon osa

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Avaimia ammattiin

Liiketalouden perustutkinto
OSAAMISEN ARVIOINTI
Ammaattiosaamisen näyttö

Arviointisuunnitelma

Tutkinnon osan arvosanan muodostuminen
Tutkinnon osan arviointi määräytyy aikaisempien opintojen
arvioinneista sekä koko tutkinnon osan osaamista
arvioivasta portfoliosta (T1 – K3). Tutkinnon osan
arviointiin osallistuvat opiskelija ja opettaja.

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

15

Koodi:

LII3902

0

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:

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

Opiskelijapalaute tutkinnon 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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OSAAMISEN HANKKIMINEN
Miten ja missä osaamista hankitaan? Miten opetuksella ja
ohjauksella tuetaan osaamisen hankkimista? Miten osaamisen
edistymistä seurataan (= oppimisen arviointia)?

Työssäoppiminen

Laajuus 0 osp.

Osaamisen voi hankkia työssäoppien (myös kv-työssäoppien)
kokonaisuudessaan tarvittaessa.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Tutkinnon osa

Avaimia ammattiin

Liiketalouden perustutkinto

ARVIOINNIN KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA

1.

Tyydyttävä T1

Työprosessin hallinta

Arvioidaan oman työn
suunnittelua, työsuorituksen
arviointia ja oman toiminnan
kehittämistä.

Arvioidaan työkokonaisuuden
toteuttamista, itsenäisyyttä ja
vastuullisuutta.

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

15

Koodi:

LII3902

0

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:
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Hyvä H2

Kiitettävä K3

suunnittelee työtään, mutta uusissa tilanteissa tai
työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta

suunnittelee oman työnsä

suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia
töitä ja tehtäviä

arvioi työnsä onnistumista

arvioi työnsä onnistumista työn kuluessa ja selviytyy
uusista ja muuttuvista tilanteista oma-aloitteisesti

arvioi työnsä onnistumista, perustelee
arviotaan ja
arvioi sekä kehittää työskentelytapojaan ja
työympäristöään

toimii tutuissa työtehtävissä

ottaa huomioon työskentelyssään työnsä
kokonaisuuden (esim. mistä alkaa, mihin päättää ja
mitä välineitä ym. työssä tarvitaan)

ottaa huomioon työnsä kokonaisuuden,
toimintaympäristön ja oman työnsä osana sitä

työskentelee siten, että työn lopputulos on
hyväksyttävissä työn suunnitelman tai
laatutavoitteiden mukaisesti

työskentelee siten, että työn lopputulos sisältää
työtehtävän erityisvaatimuksia

työskentelee työpaikan erityisvaatimusten
mukaisesti siten, että työn lopputulos on
tavoitteiden mukainen

tarvitsee työvaiheissa etenemisessä ajoittaista
ohjausta

etenee sujuvasti työvaiheesta toiseen

etenee työssään järjestelmällisesti ja sujuvasti
sovittaen työnsä työympäristön muuhun
toimintaan

noudattaa työohjeita, työaikoja, sopimuksia sekä
neuvottelee poikkeamista.

tekee annetut tehtävät omatoimisesti ja huolehtii
työtehtävistään alusta loppuun ja vastaa omasta
työosuudestaan.

tekee omalla vastuualueellaan omatoimisesti
muitakin kuin annettuja työtehtäviä.

Opiskelija

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Tutkinnon osa

Avaimia ammattiin

Liiketalouden perustutkinto

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

15

Koodi:

LII3902

0

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

ARVIOINNIN KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA

2.
Työmenetelmien, -välineiden
ja materiaalin hallinta

Tyydyttävä T1

Arvioidaan työtehtävään ja
työympäristöön soveltuvan
työmenetelmän ja
työvälineiden sekä
materiaalien valintaa ja
käyttöä.

käyttää työhönsä liittyviä keskeisimpiä
käyttää työhönsä liittyviä työmenetelmiä, työvälineitä ja
työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja
materiaaleja omatoimisesti työtilanteissa.
toistuvissa työtilanteissa, mutta tarvitsee joidenkin
osalta ohjausta (menetelmät, välineet, materiaalit
määritellään tutkinnon osittain).

ARVIOINNIN KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA

3. Työn perustana olevan
tiedon hallinta

Tyydyttävä T1

Arvioidaan työssä tarvittavan
tiedon hallintaa ja
soveltamista.

käyttää tavallisimpien menetelmien, välineiden ja
materiaalien käytön perustana olevaa tietoa
toistuvissa työtilanteissa (eli ne menetelmät,
välineet ja materiaalit, jotka on määritelty
kohteessa 2), mutta tarvitsee ohjausta tiedon
hankinnassa ja soveltamisessa.

Hyvä H2

jaos
Päätös:
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Kiitettävä K3

Opiskelija

Hyvä H2

valitsee työhönsä sopivimmat työmenetelmät,
työvälineet ja materiaalit ja käyttää niitä
sujuvasti vaihtelevissa työtilanteissa.

Kiitettävä K3

Opiskelija
hankkii ja käyttää työssä tarvittavaa tietoa omatoimisesti. hankkii ja käyttää itsenäisesti tietoa työssään
vaihtelevissa työtilanteissa ja perustelee
työhön liittyviä ratkaisujaan hankkimansa
tiedon pohjalta.

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Tutkinnon osa

Avaimia ammattiin

Liiketalouden perustutkinto

ARVIOINNIN KOHDE

ARVIOINTIKRITEERIT YLEISELLÄ TASOLLA

4. Elinikäisen oppimisen
avaintaidot

Tyydyttävä T1

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

15

Koodi:

LII3902

0

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:
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Hyvä H2

Kiitettävä K3

hakee ohjattuna tietoa

hakee tietoa ohjeiden mukaan

hakee itsenäisesti tietoa

suunnittelee työtään, mutta uusissa tilanteissa tai
työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta

suunnittelee oman työnsä ja arvioi työnsä onnistumista suunnittelee itsenäisesti vastuullaan olevia
työn kuluessa
tehtäviä ja arvioi osaamistaan ja työnsä
onnistumista sekä perustelee arviotaan

Opiskelija
Oppiminen ja
ongelmanratkaisu

Arvioidaan omaa osaamista
työn tekijänä ja työn
kehittämistä, ongelmien
ratkaisemista sekä valintojen
ja päätösten tekemistä.

Vuorovaikutus ja yhteistyö
Arvioidaan toimintaa
vuorovaikutus-tilanteissa ja
yhteistyökykyä.

Ammattietiikka
Arvioidaan toimintaa
ammattietiikan, ammatin
arvoperustan ja tehtyjen
sopimusten mukaisesti.

arvioi ja kehittää työskentelytapojaan ja
työympäristöään
arvioi työnsä onnistumista

ottaa vastaan palautetta ja toimii palautteen mukaisesti kehittää toimintaansa saamansa palautteen
pohjalta

selviytyy tutuista tilanteista, mutta muuttuvissa ja
valintatilanteissa tarvitsee ohjausta ja tukea

selviytyy muuttuvista ja valintatilanteista omaaloitteisesti

toimii erilaisissa tilanteissa itsenäisesti,
tilanteeseen sopivasti ja löytää toiminnalleen
vaihtoehtoisia toimintatapoja

noudattaa vuorovaikutustilanteisiin annettuja
ohjeita toimiessaan omassa oppimis- ja
työyhteisössään

toimii tilanteen vaatimalla tavalla omassa oppimis- ja
työyhteisössään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

ilmaisee selkeästi asiansa ja tuo rakentavasti
esille erilaisia näkökantoja

tekee työyhteisössä vastuullaan olevat tehtävät,
mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

tekee omatoimisesti työyhteisössä vastuullaan olevat
tehtävät

toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja
tasavertaisesti erilaisten ihmisten kanssa
työyhteisön ja ryhmän jäsenenä

toimii tutussa työyhteisössä
ja ryhmässä ja pyytää tarvitessaan apua muilta

toimii erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä ja
ryhmässä

tukee ja auttaa muita sekä ottaa työssään
huomioon seuraavan työvaiheen ja työntekijän

noudattaa annettuja eettisiä ohjeita ja aikatauluja

noudattaa annettuja eettisiä ohjeita, sopimuksia ja
säädöksiä sekä aikatauluja

toimii työyhteisön arvojen, tavoitteiden,
eettisten ohjeiden, sopimusten ja säädösten
mukaisesti vaihtelevissa tilanteissa sekä
noudattaa aikatauluja

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä
Lapin ammattiopisto

Tutkinnon osa

Avaimia ammattiin

Liiketalouden perustutkinto
Terveys, turvallisuus ja
toimintakyky
Arvioidaan terveyttä
ylläpitävää ja turvallista
toimintaa sekä toimintakyvyn
ylläpitoa.

Osaamispisteet
- josta
työssäopp.

15

Koodi:

LII3902

0

Opetussuunnitelma

Hyväksymismerkinnät

tutkinnon osan toteuttamisesta

Näyttö-

jaos
Päätös:
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noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä
aiheuta vaaraa itselleen eikä muille

noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa työssään
huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön
turvallisuuden

noudattaa työyhteisön ohjeita ja ottaa
työssään huomioon työyhteisön jäsenten ja
työympäristön turvallisuuden

varmistaa turvallisuuden ohjeiden mukaisesti

varmistaa turvallisuuden

varmistaa turvallisuuden ja tiedottaa
havaitsemistaan vaaroista ja riskeistä

käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia,
työvälineitä ja työmenetelmiä

käyttää turvallisesti suojaimia, työvälineitä ja
työmenetelmiä

käyttää turvallisesti suojaimia, työvälineitä ja
työmenetelmiä

työskentelee pääsääntöisesti ergonomisesti oikein.

työskentelee ergonomisesti oikein.

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

