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Jakelussa mainitut

Lausuntopyyntö ammatillisten perustutkintojen yhteisistä tutkinnon osista
Opetushallitus pyytää lausuntoanne ammatillisten perustutkintojen yhteisten
tutkinnon osien perusteluonnoksesta (liite).
Yhteisten tutkinnon osien perusteluonnosta on valmisteltu yhteistyössä työ- ja
elinkeinoelämän edustajien, koulutuksen järjestäjien ja muiden keskeisten
sidosryhmien kanssa. Lisäksi Opetushallitus järjesti 15.8.2017 yhteistyöseminaarin, jossa oli mahdollisuus kommentoida perusteluonnosta. Osallistujia
oli paikan päällä 38 henkilöä ja verkon välityksellä osallistui noin 200 henkilöä.
Yhteiset tutkinnon osat

Ammatillisten tutkintojen muodostumisesta on säädetty laissa ammatillisesta
koulutuksesta (L 531/2017, 11.8.2017). Valtioneuvoston asetuksella säädetään
tarkemmin yhteisistä tutkinnon osista, yhteisten tutkinnon osien laajuudesta
osaamispisteinä sekä yhteisiin tutkinnon osiin kuuluvista osa-alueista ja osaalueiden pakollisuudesta ja valinnaisuudesta. Valtioneuvoston asetus
ammatillisesta koulutuksesta on valmisteluvaiheessa ja yhteisten tutkinnon osien
luonnos, josta lausuntoja pyydetään, perustuu 6.6.2017 asetusluonnokseen.
Ammatillisiin perustutkintoihin (180 osaamispistettä) sisältyy yhteiset tutkinnon
osat, joiden kokonaislaajuus on 35 osaamispistettä. Ammatti- ja
erikoisammattitutkintoa suorittavat voivat suorittaa yhteisiä tutkinnon osia
erillisinä tutkinnon osina, jos se katsotaan henkilökohtaistamisen yhteydessä
tarpeelliseksi ja tarkoituksen mukaiseksi.
Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy kolme tutkinnon osaa: 1) viestintä- ja
vuorovaikutusosaaminen, 2) matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä 3)
yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.
Yhteiset tutkinnon osat sisältävät sekä pakollisia että valinnaisia osaamistavoitteita. Pakolliset osaamistavoitteet ovat laajuudeltaan 26 osaamispistettä ja
valinnaiset osaamistavoitteet ovat laajuudeltaan 9 osaamispistettä. Yhteisten
tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet voivat olla tutkinnon perusteissa
määrättyjä (luonnos) tai koulutuksen järjestäjän päättämiä muita valinnaisia
osaamistavoitteita. Valinnaisiin osaamistavoitteisiin voidaan sisällyttää myös
opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista, joka tukee tutkinnon osan ja osaalueiden osaamistavoitteiden saavuttamista.
Yhteiset tutkinnon osat sisältävät kolme tutkinnon osaa ja niiden osa-alueet:
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viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä
(suomenkielisessä koulutuksessa 1 osaamispiste tai
ruotsinkielisessä koulutuksessa 2 osaamispistettä)
viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä (3 osaamispistettä)
toiminta digitaalisessa ympäristössä (2 osaamispistettä)
taide ja luova ilmaisu (1 osaamispiste).



matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (vähintään 6 osaamispistettä)
- matematiikka ja matematiikan soveltaminen (4 osaamispistettä)
- fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen (2
osaamispistettä).



yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (vähintään 9 osaamispistettä)
- yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen (2 osaamispistettä)
- työelämässä toimiminen (2 osaamispistettä)
- opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osaamispistettä)
- yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 osaamispiste)
- työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (2 osaamispistettä)
- kestävän kehityksen edistäminen (1 osaamispiste).

Ammatillisten perustutkintojen perusteisiin sisältyy myös muuta kaikille
perustutkinnoille yhteistä osaamista. Niihin liittyvät tutkinnon osat tulevat
lausuttaviksi omana kokonaisuutetaan.
Yhteisten tutkinnon osien niissä esillä olevia samoja teemoja sisältyy myös
elinikäisen oppimisen avaintaitoina perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen
ammatillisiin tutkinnon osiin painotettuina kunkin ammatin vaatimusten
mukaisesti. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvauksiin voi tutustua
http://www.oph.fi/download/186522_YTO_ja_elinikaisen_oppimisen_avaintaido
t.pdf
Yhteisiä tutkinnon osia koskien pyydämme lausuntoa



perusteluonnoksen työelämälähtöisyydestä
osaamistavoitteista ja osaamisen arvioinnista suhteessa yksilön ja
työelämän osaamistarpeisiin.

Tutkinnon perusteiden viimeistely tehdään huomioiden annettava
valtioneuvoston asetus ammatillisesta koulutuksesta ja yhteisten tutkinnon osien
perusteluonnoksesta annettavat lausunnot. Viimeistelyvaiheessa tarkastetaan
myös kieliasu, joten lausunnon antajat voivat keskittyä luonnosten sisältöön.

LAUSUNTOPYYNTÖ
14.09.2017

3 (4)
OPH-2043-2017

Lisätietoa antaa opetusneuvos Tuija Laukkanen (tuija.laukkanen@oph.fi).
Lausunnot pyydetään lähettämään 5.10.2017 mennessä osoitteella:
Opetushallitus
PL 380 (Hakaniemenranta 6)
00530 Helsinki
tai sähköpostitse: kirjaamo@oph.fi

Opetusneuvos - Yksikön päällikkö

Kati Lounema

Opetusneuvos

Tuija Laukkanen

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Opetushallituksen
asianhallintajärjestelmässä.
LIITE

Ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien perusteluonnos

JAKELU

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät
Aikuisopettajien Liitto AKOL ry
Akava ry
Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry
Ammattiliitto Pro ry
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry
Elinkeinoelämän Oppilaitokset ELO ry
KT Kuntatyönantajat
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry
Metsäteollisuus ry
OKKA-säätiö
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Sivistystyönantajat ry
Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen Ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ry
Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry
Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry
Suomen Kansanopistoyhdistys ry
Suomen konservatorioliitto ry
Suomen Kuntaliitto SKL ry
Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry
Suomen Oppisopimuskoulutuksen järjestäjät ry
Suomen ympäristöopisto SYKLI
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Suomen Yrittäjät ry
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Työterveyslaitos
Urheiluopistojen Yhdistys Ry
Valtion työmarkkinalaitos VTML
Yksityisten Ammatillisten Oppilaitosten Liitto ry
Äidinkielen opettajain liitto ÄOL ry
Työ- ja elinkeinoministeriö
TIEDOKSI

Opetus- ja kulttuuriministeriö/Ammatillisen koulutuksen osasto
Opetushallitus/Olli-Pekka Heinonen, Anni Miettunen
Opetushallitus/SV, AMEN

TUTKINNON OSA: VIESTINTÄ‐ JA VUOROVAIKUTUS‐
OSAAMINEN
Osa‐alue: Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä
Pakolliset osaamistavoitteet, 4 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
 toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 tulkita erilaisia tekstejä sekä hankkia ja arvioida tietoja eri lähteistä
 tuottaa erilaisia tekstejä ja ilmaisee tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä.
Osaamisen arviointi
Opiskelija toimii tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Opiskelija
Tyydyttävä T1






Hyvä H2









Kiitettävä K3







viestii vuorovaikutustilanteessa tilanteen mukaisella tavalla
osallistuu yhteistyö‐ ja ryhmätilanteisiin ja ilmaisee asiallisesti mielipiteitä
esittelee omaan ammattialaansa liittyvän ilmiön tai asian ja käyttää tilanteen
mukaan myös yleiskieltä
tiedostaa kielen ja vuorovaikutustaitojen merkityksen omalla alallaan ja
työelämässä
arvioi vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta
viestii sujuvasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
vie keskustelua tavoitteellisesti eteenpäin
perustelee mielipiteensä ja väitteensä sekä toimii vuorovaikutustilanteissa
eettisesti kestävällä tavalla
käyttää tilanteen mukaan luontevasti yleiskieltä, alan käsitteistöä ja tekstilajeja
esitellessään omaan alaansa liittyviä ilmiöitä tai asioita
ymmärtää kielen ja vuorovaikutustaitojen merkityksen omalla alalla ja
yhteiskunnassa
arvioi vuorovaikutustaitojaan realistisesti siten, että tunnistaa vahvuuksia ja
kehittämiskohteita
viestii vakuuttavasti myös haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa
toimii ryhmässä aktiivisesti ja rakentavasti
edistää toiminnallaan ryhmän vuorovaikutusta
perustelee näkemyksiään ja väitteitään monipuolisesti ja toimii
vuorovaikutustilanteissa eettisesti kestävällä tavalla
suuntaa viestinsä kohderyhmän mukaisesti esitellessään alaansa liittyviä
ilmiöitä yleiskielellä ja käyttää alan käsitteistöä ja tekstilajeja




arvioi kielen ja vuorovaikutustaitojen merkitystä omalla alalla ja laajemmin
yhteiskunnassa sekä yksilön että työelämän kannalta
kehittää vuorovaikutustaitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Opiskelija tulkitsee erilaisia tekstejä sekä hankkii ja arvioi tietoja eri lähteistä.
Opiskelija
Tyydyttävä T1

Hyvä H2














Kiitettävä K3








tuntee työelämän tekstilajeja
hakee tietoa alansa kannalta keskeisistä tietolähteistä
tekee päätelmiä tekstien merkityksistä sekä eri tietolähteiden luotettavuudesta
hyödyntää hankkimaansa tietoa tekstien tulkinnassa viestinnässään
noudattaa tekijänoikeuksia pääosin itsenäisesti
arvioi tekstin tulkitsemisen taitojaan saamansa palautteen pohjalta
ymmärtää ammattiaidon kannalta keskeisten tekstien keskeisen tavoitteen ja
tulkitsee tekstien merkityksiä
hakee tietoa ammattialansa kannalta monipuolisista tietolähteistä
arvioi tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta
hyödyntää hankkimaansa tietoa monipuolisesti tekstien tulkinnassa
noudattaa tekijänoikeuksia asianmukaisesti
arvioi tekstin tulkitsemisen taitojaan realistisesti siten, että tunnistaa
vahvuuksia ja kehittämiskohteita
tulkitsee tekstien merkityksiä ja tavoitteita sekä kykenee arvioimaan tekstien
sisältöä ja ilmaisua
hakee tietoa monipuolisista ja aiheen kannalta olennaisista tietolähteistä
arvioi tiedon ja tietolähteen luotettavuutta asiantuntevasti
hyödyntää hankkimaansa tietoa sujuvasti tekstien tulkinnassa
noudattaa tekijänoikeuksia ja viittaa luontevasti käyttämiinsä lähteisiin
kehittää tekstien tulkinnan taitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Opiskelija tuottaa tekstejä eri muodoissaan ja ilmaisee tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä.
Opiskelija
Tyydyttävä T1









Hyvä H2




asettaa teksteilleen tavoitteita ja kykenee joiltakin osin suuntamaan ilmaisuaan
tavoitteiden suuntaisesti
hyödyntää tekstejä tuottaessaan tieto‐ ja viestintäteknologiaa ja
monilukutaitoaan
tuottaa tilanteeseen sopivaa puhekieltä
hallitsee osittain kirjoitetun kielen konventiot
tuottaa mallin mukaisia asiakirjoja ja muita ammatissa tarvittavia tyypillisiä
tekstejä
tekee muistiinpanoja ja tiivistää ydinasioita kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta
arvioi tekstien tuottamisen taitojaan saamansa palautteen pohjalta
asettaa teksteilleen tavoitteita ja ilmaisee itseään tavoitteiden suuntaisesti
käyttää tekstejä tuottaessaan tieto‐ ja viestintäteknologiaa sekä osaa arvioida
eri vaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuutta ja kehittää monilukutaitoaan






Kiitettävä K3










kohdentaa puhutut tekstit kohderyhmän mukaisesti ja ilmaisee itseään
selkeästi
hallitsee pääosin kirjoitetun kielen konventiot, tekstin jaksottelun ja sidostaa
tekstiä luontevasti
laatii asiakirjat asianmukaisesti ja tuottaa tyypillisiä tekstejä alansa
tekstikäytänteiden mukaisesti
tekee muistiinpanoja ja tiivistää hankkimaansa tietoa
arvioi tekstin tuottamisen taitoaan realistisesti siten, että tunnistaa vahvuuksia
ja kehittämiskohteita
asettaa teksteilleen tavoitteita, viestii tavoitteiden suuntaisesti ja arvioi
viestintänsä vaikuttavuutta
käyttää tekstejä tuottaessaan tieto‐ ja viestintäteknologiaa ja medioita
monipuolisesti ja edistää monilukutaitoaan
käyttää tilanteen edellyttämää selkeää puhekieltä vuorovaikutteisesti taitaen
myös huolitellun yleiskielen
hallitsee sujuvasti kirjoitetun kielen konventiot ja tekstin rakentamisen
muokkaa tuottamiensa tekstien ilmaisua ja rakennetta
tuottaa sujuvasti alansa tekstikäytänteiden mukaisia tekstejä
laatii asiakirjat asianmukaisesti ja kykenee myös soveltamaan asiakirjamalleja
kehittää tekstien tuottamisen taitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Osa‐alue: Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä
Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa





kehittää viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan
kehittää esiintymis‐ ja ryhmätaitojaan
tulkita ja tuottaa erilaisia tekstejä
tuntee kielen ja kirjallisuuden muotoja ja merkityksiä.

Osaamisen arviointi

Opiskelija kehittää viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan.
Opiskelija

Tyydyttävä T1

Hyvä H2










Kiitettävä K3






ilmaisee asiallisesti mielipiteensä ja perustelee ne vaikuttavasti
ottaa vuorovaikutuksessa toisen näkemykset huomioon
ymmärtää henkilöiden sanattoman viestinnän merkityksen ja vaikutuksia
sanoman vastaanottoon
arvioi viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta
toimii kohteliaasti ja joustavasti vuorovaikutustilanteissa erilaisissa
ympäristöissä
ottaa viestinnässään huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alansa vaatimukset
ottaa huomioon sanattoman viestinnän vaikutuksia omassa ilmaisussaan
arvioi viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan realistisesti siten, että tunnistaa
vahvuuksia ja kehittämiskohteita
ylläpitää puhuessaan vuorovaikutusta, havainnollistaa puheenvuoroaan ja
rakentaa sen sisällön loogiseksi
viestii rakentavasti myös ristiriita‐ ja ongelmatilanteissa
soveltaa sanattoman viestinnän sääntöjä vuorovaikutuksessaan ja vertailee
merkityksiä myös eri kulttuurien välillä.
kehittää viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan palautteen ja itsearvioinnin
pohjalta.

Opiskelija kehittää esiintymis‐ ja ryhmätyötaitojaan.
Opiskelija

Tyydyttävä T1






esittää sekä spontaanin että valmistellun puheenvuoron tai puhe‐esityksen
itselleen tutusta aiheesta
toimii ryhmätyötilanteissa yhteistyöhakuisesti osana ryhmää
toimii työelämän kokous‐ ja neuvottelukäytäntöjen mukaisesti, mutta tarvitsee
ajoittain ohjausta
arvioi esiintymis‐ ja ryhmätyötaitojaan saamansa palautteen pohjalta

Hyvä H2






Kiitettävä K3






saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa ja osaa rakentaa puheenvuoronsa niin,
että sitä on helppo seurata
vie ryhmän työskentelyä eteenpäin aktiivisesti ja arvostaa muiden näkökantoja
noudattaa työelämän kokous‐ ja neuvottelukäytäntöjä
arvioi esiintymis‐ ja ryhmätyötaitojaan realistisesti siten, että tunnistaa
vahvuuksia ja kehittämiskohteita
esittää sekä spontaanin että itsenäisesti valmistellun esityksen haastavastakin
aiheesta, havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön loogiseksi
tunnistaa oman toimintansa vaikutukset ryhmän toimintaan ja kannustaa
ryhmän muita jäseniä toimimaan
hallitsee joustavasti kokous‐ ja neuvottelukäytännöt
kehittää esiintymis‐ ja ryhmätyötaitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Opiskelija tulkitsee ja tuottaa erilaisia tekstejä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1

Hyvä H2

Kiitettävä K3














tuntee tekstilajien tilanteenmukaisen käytön vaatimuksia
käyttää mallin mukaan eri ammatillisia tekstilajeja
tuottaa tekstiä yksin ja yhdessä muiden kanssa
arvioi taitoaan tulkita ja tuottaa tekstejä saamansa palautteen pohjalta
tarkastelee tekstilajien eri ilmaisutapoja kriittisesti
muokkaa tuottamiaan ammatillisia tekstejä palautteen perusteella
antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta yhdessä tuotetusta tekstistä
arvioi taitoaan tulkita ja tuottaa tekstejä realistisesti siten, että tunnistaa
vahvuuksia ja kehittämiskohteita
soveltaa vaihdellen eri ilmaisutapoja ja tekstilajeja omissa teksteissään ja
erilaisissa kieliympäristöissä
tekee havaintoja ammatillisista tekstilajeista, muokkaa niitä ja arvioi
kielellisten valintojen vaikutuksia
toimii joustavasti osana kirjoitusprosessia, kun tekstiä tuotetaan yhdessä
muiden kanssa.
kehittää taitoaan tulkita ja tuottaa tekstejä palautteen ja itsearvioinnin
pohjalta.

Opiskelija tuntee kielen ja kirjallisuuden muotoja ja merkityksiä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1



Hyvä H2






on perillä oman kielen sekä kulttuurisen moninaisuuden ja identiteettien
merkityksestä vuorovaikutuksessa
tutustuu kirjallisuuden eri lajeihin ja muihin taidemuotoihin
lukee fiktiivisiä tekstejä ja tekee havaintoja omasta lukemisestaan
ottaa huomioon kielellisen, kulttuurisen ja identiteettien moninaisuuden
omassa vuorovaikutuksessaan
tulkitsee ja arvioi lukemiaan kirjoja ja kokemiaan muita taide‐esityksiä sekä
arvioi omaa lukemistaan

Kiitettävä K3




soveltaa monipuolisesti kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää
osaamistaan ja arvostaa kulttuurista moninaisuutta
hankkii monipuolisia lukukokemuksia sekä arvioi kirjallisuuden ja muiden
taidemuotojen merkitystä sekä arvioi omaa lukemistaan.

EXAMENSDEL: KUNNANDE I KOMMUNIKATION
OCH INTERAKTION
Delområde: Kommunikation och interaktion på modersmålet
Obligatoriska mål för kunnandet, 4 kp
Mål för kunnandet
Den studerande kan
 kommunicera ändamålsenligt i olika situationer
 tolka olika texter samt söka och bedöma information från olika källor
 producera olika texter och uttrycka känslor, tankar, åsikter och begrepp.
Bedömning av kunnandet

Den studerande kommunicerar ändamålsenligt i olika situationer.
Den studerande

Nöjaktiga N1







Goda G2









Berömliga B3





kommunicerar på ett sätt som lämpar sig för situationen
deltar i samarbets‐ och gruppsituationer och uttrycker sakligt sina åsikter
presenterar ett fenomen eller ämne inom den egna branschen och använder
också vanligt språkbruk enligt behov
är medveten om vikten av språk och interaktionsfärdigheter med tanke på den
egna branschen och arbetslivet
utvärderar sina interaktionsfärdigheter utifrån respons
kommunicerar smidigt i olika situationer
för diskussionen framåt på ett målinriktat sätt
motiverar sina åsikter och påståenden och handlar på ett etiskt hållbart sätt i
interaktionssituationer
använder vid behov vanligt språkbruk, branschtermer och texttyper på ett
naturligt sätt då hen presenterar fenomen eller ämnen inom den egna
branschen
förstår betydelsen av språk och interaktionsfärdigheter inom den egna
branschen och i samhället
utvärderar realistiskt sina interaktionsfärdigheter genom att identifiera sina
styrkor och utvecklingsbehov
kommunicerar övertygande även i utmanande situationer
kommunicerar på ett aktivt och kreativt sätt i gruppsituationer
främjar interaktionen i gruppen






motiverar mångsidigt sina ståndpunkter och påståenden och deltar i
interaktionssituationer på ett etiskt hållbart sätt
använder vanligt språkbruk och anpassar sig enligt målgruppen när hen
presenterar fenomen inom den egna branschen och använder termer och
texttyper som är vanliga inom branschen
utvärderar betydelsen av språket och interaktionsfärdigheterna inom den egna
branschen och i samhället i stort både ur individens och ur arbetslivets
synvinkel.
utvecklar sina interaktionsfärdigheter utifrån respons och självvärdering.

Den studerande tolkar olika texter samt söker information från olika källor.
Den studerande

Nöjaktiga N1








känner till de texttyper som används i arbetslivet
söker information i källor som är centrala med tanke på den egna branschen
drar slutsatser om texternas innebörd och olika källors tillförlitlighet
använder inhämtad information i tolkning av texter i sin kommunikation
beaktar upphovsrätten för det mesta på eget initiativ
utvärderar sina färdigheter i att tolka texter utifrån respons

Goda G2



förstår det centrala syftet med texter som är centrala med tanke på
yrkesskickligheten och tolkar texternas innebörd
söker mångsidigt information i källor med utgångspunkt i det egna
yrkesområdet
bedömer tillförlitligheten i information och källor
använder inhämtad information i tolkning av texter på mångsidigt sätt
beaktar upphovsrätten på rätt sätt
utvärderar realistiskt sina färdigheter i att tolka texter genom att identifiera
styrkor och utvecklingsbehov







Berömliga B3








tolkar texternas innebörd och syfte samt klarar av att bedöma innehållet och
uttryckssätten i texterna
söker mångsidigt information i källor som är centrala med tanke på innehållet
bedömer tillförlitligheten i information och källor på ett sakkunnigt sätt
använder obehindrat inhämtad information i tolkning av texter
beaktar upphovsrätten och hänvisar till källor på ett korrekt och naturligt sätt
utvecklar sina färdigheter i att tolka texter utifrån respons och självvärdering.

Den studerande producerar känslor, tankar, åsikter och begrepp.
Den studerande

Nöjaktiga N1






sätter upp mål för sina texter och kan delvis uttrycka sig i enlighet med målen
använder informations‐ och kommunikationsteknik och multilitteracitet då hen
producerar texter
använder ett talspråk som lämpar sig för situationen
behärskar delvis skriftspråkets normer




Goda G2









Berömliga B3











producerar dokument utifrån mallar och producerar typiska texter som behövs
i yrket
gör anteckningar och sammanfattar kärnfrågorna utifrån det hörda, lästa och
sedda
utvärderar färdigheter i att producera texter utifrån respons
sätter upp mål för sina texter och uttrycker sig i enlighet med målen
använder informations‐ och kommunikationsteknik då hen producerar texter
och kan utvärdera hur ändamålsenliga olika alternativ är och utvecklar sin
multilitteracitet
anpassar sina talade texter till målgruppen och uttrycker sig tydligt
behärskar till stora delar skriftspråkets normer och textindelning och binder
ihop texten på ett naturligt sätt
utarbetar ändamålsenliga dokument och producerar typiska texter som
motsvarar textbruket inom branschen
gör anteckningar och sammanfattar inhämtad information
utvärderar realistiskt sina färdigheter i att producera texter, så att hen
identifierar sina styrkor och utvecklingsbehov
sätter upp mål för sina texter, kommunicerar i enlighet med målen och
bedömer kommunikationens påverkan
använder mångsidigt informations‐ och kommunikationsteknik och medier då
hen producerar texter och kan utvärdera hur ändamålsenliga olika alternativ är
och utvecklar sin multilitteracitet
använder ett tydligt talspråk som anpassas till situationen, är kommunikativ
och behärskar även vårdat standardspråk
behärskar smidigt skriftspråkets normer och strukturering av texter
redigerar uttrycket och strukturen i de texter hen producerat
producerar smidigt texter som motsvarar textbruket inom branschen
utarbetar ändamålsenliga dokument och klarar också av att tillämpa
dokumentmallar
utvärderar sin egen läs‐ och studiestrategi och förbättrar den utifrån respons
utvärderar sina färdigheter i att producera texter utifrån respons och
självvärdering

Delområde: Kommunikation och interaktion på modersmålet
Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Mål för kunnandet
Den studerande





kan utveckla sina kommunikations‐ och interaktionsfärdigheter
kan utveckla sin förmåga att uppträda och arbeta i grupp
kan tolka och producera olika texter
känner till språkets och litteraturens former och betydelse.

Bedömning av kunnandet

Den studerande utvecklar sina kommunikations‐ och interaktionsfärdigheter.
Den studerande

Nöjaktiga N1






Goda G2






Berömliga B3






uttrycker sakligt sina åsikter och motiverar dem på ett övertygande sätt
beaktar andras ståndpunkter vid interaktion
förstår människors icke‐verbala kommunikation och dess påverkan på
mottagandet av budskapet
utvärderar sina kommunikations‐ och interaktionsfärdigheter utifrån
respons
är artig och flexibel i interaktionssituationer i olika miljöer
tar i sin kommunikation hänsyn till mottagaren, situationen och kraven inom
den egna branschen
beaktar den icke‐verbala kommunikationens påverkan när hen uttrycker sig
utvärderar realistiskt sina kommunikations‐ och interaktionsfärdigheter, så att
hen identifierar styrkor och utvecklingsbehov
upprätthåller interaktionen när hen talar, åskådliggör sitt inlägg och bygger upp
dess innehåll så att det är logiskt
kommunicerar på ett konstruktivt sätt även i konflikt‐ och problemsituationer
tillämpar reglerna för icke‐verbal kommunikation i sin interaktion och jämför
betydelser, även mellan olika kulturer.
utvecklar sina kommunikations‐ och interaktionsfärdigheter utifrån respons
och självvärdering.

Den studerande utvecklar sin förmåga att uppträda och arbeta i grupp.
Den studerande

Nöjaktiga N1






Goda G2






Berömliga B3






framför både ett spontant och ett förberett inlägg eller muntligt anförande om
ett ämne som är bekant för hen
visar samarbetsvilja vid grupparbete
följer arbetslivets mötes‐ och förhandlingsrutiner, men behöver emellanåt
handledning
utvärderar sin förmåga att uppträda och arbeta i grupp utifrån respons
får kontakt med åhörarna när hen talar och kan bygga upp sitt inlägg så att det
är lätt att följa
främjar aktivt gruppens arbete och värdesätter andras ståndpunkter
följer arbetslivets mötes‐ och förhandlingsrutiner
utvärderar realistiskt sin förmåga att uppträda och arbeta i grupp, så att hen
identifierar styrkor och utvecklingsbehov
framför ett spontant och på egen hand förberett inlägg om ett utmanande
ämne samt åskådliggör sitt inlägg och bygger upp innehållet logiskt
lägger märke till hur det egna agerandet inverkar på gruppens verksamhet och
uppmuntrar gruppens övriga medlemmar till att agera
behärskar smidigt mötes‐ och förhandlingsrutinerna
utvecklar sin förmåga att uppträda och arbeta i grupp utifrån respons och
självvärdering.

Den studerande tolkar och producerar olika texter.
Den studerande

Nöjaktiga N1






känner till kraven för situationsanpassad användning av texttyper
använder enligt mall olika yrkesrelaterade texttyper
producerar texter ensam och tillsammans med andra
utvärderar sin förmåga att tolka och producera texter utifrån respons

Goda G2






undersöker texttypernas olika uttryckssätt kritiskt
omarbetar egna yrkesrelaterade texter utifrån respons
ger och tar emot konstruktiv respons på gemensamt producerade texter
utvärderar realistiskt sin förmåga att tolka och producera texter, så att hen
identifierar styrkor och utvecklingsbehov

Berömliga B3



varierar mellan olika uttryckssätt och texttyper i sina egna texter och i
olika språkmiljöer
gör observationer av yrkesrelaterade texttyper, omarbetar dem och
bedömer de språkliga valens inverkan
handlar flexibelt i en skrivprocess som genomförs tillsammans med andra
utvecklar sin förmåga att tolka och producera texter utifrån respons och
självvärdering.





Den studerande känner till språkets och litteraturens former och betydelse.
Den studerande

Nöjaktiga N1





känner till betydelsen av det egna språket samt den kulturella
mångfalden och identiteter i kommunikationen
bekantar sig med olika genrer inom litteraturen och med andra
konstformer
läser fiktiva texter och gör iakttagelser i samband med sitt läsande

Goda G2




beaktar mångfalden av språk, kultur och identiteter i sin interaktion
tolkar och bedömer böcker som hen läst och andra konstformer som hen
upplevt samt utvärderar sitt läsande

Berömliga B3



tillämpar mångsidigt sitt kunnande om språklig och kulturell mångfald och
värdesätter kulturell mångfald
skaffar sig mångsidiga läsupplevelser och bedömer litteraturens och andra
konstformers betydelse samt utvärderar sitt läsande.



Osa‐alue: Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, saame
Pakolliset osaamistavoitteet, 4 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa




toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa saamen kielellä
tulkita erilaisia tekstejä sekä hankkia ja arvioida tietoja eri lähteistä
tuottaa erilaisia tekstejä ja ilmaisee tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä saamen
kielellä.

Osaamisen arviointi
Opiskelija toimii tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa saamen kielellä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1






Hyvä H2









Kiitettävä K3









viestii vuorovaikutustilanteessa tilanteen mukaisella tavalla
osallistuu yhteistyö‐ ja ryhmätilanteisiin ja ilmaisee asiallisesti mielipiteitä
esittelee omaan ammattialaansa liittyvän ilmiön tai asian ja käyttää tilanteen
mukaan myös yleiskieltä
tiedostaa saamen kielen, kulttuurisen taustan ja vuorovaikutustaitojen
merkityksen työelämässä
arvioi vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta
viestii sujuvasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
vie keskustelua tavoitteellisesti eteenpäin
perustelee mielipiteensä ja väitteensä sekä toimii vuorovaikutustilanteissa
eettisesti kestävällä tavalla
käyttää tilanteen mukaan luontevasti yleiskieltä, alan käsitteistöä ja tekstilajeja
esitellessään omaan alaansa liittyviä ilmiöitä tai asioita
ymmärtää saamen kielen, kulttuurisen taustan ja vuorovaikutustaitojen
merkityksen omalla alalla ja yhteiskunnassa
arvioi vuorovaikutustaitojaan realistisesti siten, että tunnistaa vahvuuksia ja
kehittämiskohteita
viestii vakuuttavasti myös haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa
toimii ryhmässä aktiivisesti ja rakentavasti
edistää toiminnallaan ryhmän vuorovaikutusta
perustelee näkemyksiään ja väitteitään monipuolisesti ja toimii
vuorovaikutustilanteissa eettisesti kestävällä tavalla
suuntaa viestinsä kohderyhmän mukaisesti esitellessään alaansa liittyviä
ilmiöitä yleiskielellä ja käyttää alan käsitteistöä ja tekstilajeja
arvioi saamen kielen, kulttuurisen taustan ja vuorovaikutustaitojen merkitystä
omalla alalla ja laajemmin yhteiskunnassa sekä yksilön että työelämän kannalta
kehittää vuorovaikutustaitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Opiskelija tulkitsee erilaisia tekstejä sekä hankkii ja arvioi tietoja eri lähteistä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1








tuntee työelämän tekstilajeja
hakee tietoa alansa kannalta keskeisistä tietolähteistä
tekee päätelmiä tekstien merkityksistä sekä eri tietolähteiden luotettavuudesta
hyödyntää hankkimaansa tietoa tekstien tulkinnassa viestinnässään
noudattaa tekijänoikeuksia pääosin itsenäisesti
arvioi tekstin tulkitsemisen taitojaan saamansa palautteen pohjalta

Hyvä H2



ymmärtää ammattiaidon kannalta keskeisten tekstien keskeisen tavoitteen ja
tulkitsee tekstien merkityksiä
hakee tietoa ammattialansa kannalta monipuolisista tietolähteistä
arvioi tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta
hyödyntää hankkimaansa tietoa monipuolisesti tekstien tulkinnassa
noudattaa tekijänoikeuksia asianmukaisesti
arvioi tekstin tulkitsemisen taitojaan realistisesti siten, että tunnistaa
vahvuuksia ja kehittämiskohteita







Kiitettävä K3








tulkitsee tekstien merkityksiä ja tavoitteita sekä kykenee arvioimaan tekstien
sisältöä ja ilmaisua
hakee tietoa monipuolisista ja aiheen kannalta olennaisista tietolähteistä
arvioi tiedon ja tietolähteen luotettavuutta asiantuntevasti
hyödyntää hankkimaansa tietoa sujuvasti tekstien tulkinnassa
noudattaa tekijänoikeuksia ja viittaa luontevasti käyttämiinsä lähteisiin
kehittää tekstien tulkinnan taitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Opiskelija tuottaa tekstejä eri muodoissaan ja ilmaisee tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä saamen
kielellä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1









asettaa teksteilleen tavoitteita ja kykenee joiltakin osin suuntamaan ilmaisuaan
tavoitteiden suuntaisesti
hyödyntää tekstejä tuottaessaan tieto‐ ja viestintäteknologiaa ja
monilukutaitoaan
tuottaa tilanteeseen sopivaa puhekieltä
hallitsee osittain kirjoitetun kielen konventiot
tuottaa mallin mukaisia asiakirjoja ja muita ammatissa tarvittavia tyypillisiä
tekstejä
tekee muistiinpanoja ja tiivistää ydinasioita kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta
arvioi tekstien tuottamisen taitojaan saamansa palautteen pohjalta

Hyvä H2









Kiitettävä K3










asettaa teksteilleen tavoitteita ja ilmaisee itseään tavoitteiden suuntaisesti
käyttää tekstejä tuottaessaan tieto‐ ja viestintäteknologiaa sekä osaa arvioida
eri vaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuutta ja kehittää monilukutaitoaan
kohdentaa puhutut tekstit kohderyhmän mukaisesti ja ilmaisee itseään
selkeästi
hallitsee pääosin kirjoitetun kielen konventiot, tekstin jaksottelun ja sidostaa
tekstiä luontevasti
laatii asiakirjat asianmukaisesti ja tuottaa tyypillisiä tekstejä alansa
tekstikäytänteiden mukaisesti
tekee muistiinpanoja ja tiivistää hankkimaansa tietoa
arvioi tekstin tuottamisen taitoaan realistisesti siten, että tunnistaa vahvuuksia
ja kehittämiskohteita
asettaa teksteilleen tavoitteita, viestii tavoitteiden suuntaisesti ja arvioi
viestintänsä vaikuttavuutta
käyttää tekstejä tuottaessaan tieto‐ ja viestintäteknologiaa ja medioita
monipuolisesti ja edistää monilukutaitoaan
käyttää tilanteen edellyttämää selkeää puhekieltä vuorovaikutteisesti taitaen
myös huolitellun yleiskielen
hallitsee sujuvasti kirjoitetun kielen konventiot ja tekstin rakentamisen
muokkaa tuottamiensa tekstien ilmaisua ja rakennetta
tuottaa sujuvasti alansa tekstikäytänteiden mukaisia tekstejä
laatii asiakirjat asianmukaisesti ja kykenee myös soveltamaan asiakirjamalleja
kehittää tekstien tuottamisen taitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Osa‐alue: Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, saame
Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa





kehittää viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan saamen kielessä
kehittää esiintymis‐ ja ryhmätaitojaan
tulkita ja tuottaa erilaisia saamenkielisiä tekstejä
tuntee kielen ja kirjallisuuden muotoja ja merkityksiä.

Osaamisen arviointi

Opiskelija kehittää viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan saamen kielessä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1






Hyvä H2






Kiitettävä K3






ilmaisee asiallisesti mielipiteensä ja perustelee ne vaikuttavasti
ottaa vuorovaikutuksessa toisen näkemykset huomioon
ymmärtää henkilöiden sanattoman viestinnän merkityksen ja vaikutuksia
sanoman vastaanottoon
arvioi viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta
toimii kohteliaasti ja joustavasti vuorovaikutustilanteissa erilaisissa
ympäristöissä
ottaa viestinnässään huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alansa vaatimukset
ottaa huomioon sanattoman viestinnän vaikutuksia omassa ilmaisussaan
arvioi viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan realistisesti siten, että tunnistaa
vahvuuksia ja kehittämiskohteita
ylläpitää puhuessaan vuorovaikutusta, havainnollistaa puheenvuoroaan ja
rakentaa sen sisällön loogiseksi
viestii rakentavasti myös ristiriita‐ ja ongelmatilanteissa
soveltaa sanattoman viestinnän sääntöjä vuorovaikutuksessaan ja vertailee
merkityksiä myös eri kulttuurien välillä.
kehittää viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan palautteen ja itsearvioinnin
pohjalta.

Opiskelija kehittää esiintymis‐ ja ryhmätyötaitojaan.
Opiskelija

Tyydyttävä T1






esittää sekä spontaanin että valmistellun puheenvuoron tai puhe‐esityksen
itselleen tutusta aiheesta
toimii ryhmätyötilanteissa yhteistyöhakuisesti osana ryhmää
toimii työelämän kokous‐ ja neuvottelukäytäntöjen mukaisesti, mutta tarvitsee
ajoittain ohjausta
arvioi esiintymis‐ ja ryhmätyötaitojaan saamansa palautteen pohjalta

Hyvä H2






Kiitettävä K3






saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa ja osaa rakentaa puheenvuoronsa niin,
että sitä on helppo seurata
vie ryhmän työskentelyä eteenpäin aktiivisesti ja arvostaa muiden näkökantoja
noudattaa työelämän kokous‐ ja neuvottelukäytäntöjä
arvioi esiintymis‐ ja ryhmätyötaitojaan realistisesti siten, että tunnistaa
vahvuuksia ja kehittämiskohteita
esittää sekä spontaanin että itsenäisesti valmistellun esityksen haastavastakin
aiheesta, havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön loogiseksi
tunnistaa oman toimintansa vaikutukset ryhmän toimintaan ja kannustaa
ryhmän muita jäseniä toimimaan
hallitsee joustavasti kokous‐ ja neuvottelukäytännöt
kehittää esiintymis‐ ja ryhmätyötaitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Opiskelija tulkitsee ja tuottaa erilaisia saamenkielisiä tekstejä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1






tuntee tekstilajien tilanteenmukaisen käytön vaatimuksia
käyttää mallin mukaan eri ammatillisia tekstilajeja
tuottaa tekstiä yksin ja yhdessä muiden kanssa
arvioi taitoaan tulkita ja tuottaa tekstejä saamansa palautteen pohjalta

Hyvä H2






tarkastelee tekstilajien eri ilmaisutapoja kriittisesti
muokkaa tuottamiaan ammatillisia tekstejä palautteen perusteella
antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta yhdessä tuotetusta tekstistä
arvioi taitoaan tulkita ja tuottaa tekstejä realistisesti siten, että tunnistaa
vahvuuksia ja kehittämiskohteita

Kiitettävä K3



soveltaa vaihdellen eri ilmaisutapoja ja tekstilajeja omissa teksteissään ja
erilaisissa kieliympäristöissä
tekee havaintoja ammatillisista tekstilajeista, muokkaa niitä ja arvioi
kielellisten valintojen vaikutuksia
toimii joustavasti osana kirjoitusprosessia, kun tekstiä tuotetaan yhdessä
muiden kanssa.
kehittää taitoaan tulkita ja tuottaa tekstejä palautteen ja itsearvioinnin
pohjalta.





Opiskelija tuntee kielen ja kirjallisuuden muotoja ja merkityksiä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1





on perillä oman kielen sekä kulttuurisen moninaisuuden ja identiteettien
merkityksestä vuorovaikutuksessa
tutustuu kirjallisuuden eri lajeihin ja muihin taidemuotoihin
lukee fiktiivisiä tekstejä ja tekee havaintoja omasta lukemisestaan

Hyvä H2




Kiitettävä K3




ottaa huomioon kielellisen, kulttuurisen ja identiteettien moninaisuuden
omassa vuorovaikutuksessaan
tulkitsee ja arvioi lukemiaan kirjoja ja kokemiaan muita taide‐esityksiä sekä
arvioi omaa lukemistaan
soveltaa monipuolisesti kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää
osaamistaan ja arvostaa kulttuurista moninaisuutta
hankkii monipuolisia lukukokemuksia sekä arvioi kirjallisuuden ja muiden
taidemuotojen merkitystä sekä arvioi omaa lukemistaan.

Osa‐alue: Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, viittomakieli
Pakolliset osaamistavoitteet, 4 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa




toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa viittomakielellä
tulkita erilaisia tekstejä sekä hankkia ja arvioida tietoja eri lähteistä
tuottaa erilaisia tekstejä ja ilmaisee tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä
viittomakielellä.

Osaamisen arviointi
Opiskelija toimii tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa viittomakielellä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1









Hyvä H2










Kiitettävä K3







käyttää viittomakieltä tutuissa viestintätilanteissa tilanteeseen sopivalla
tavalla
selviytyy viestintätilanteissa myös kuulevien kanssa
hyödyntää tulkin apua vuorovaikutustilanteissa
osallistuu yhteistyö‐ ja ryhmätilanteisiin ja ilmaisee asiallisesti mielipiteitä
esittelee omaan ammattialaansa liittyvän ilmiön tai asian tilanteen
tiedostaa viittomakielen ja vuorovaikutustaitojen merkityksen omalla alallaan
ja työelämässä
arvioi vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta
käyttää viittomakieltä alan viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti ja
asiallisesti
toimii ammatillisissa tilanteissa viittomakielisten ja kuulevien kanssa
käyttää tulkkia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa tilanteissa
vie viestintätilannetta tavoitteellisesti eteenpäin
perustelee mielipiteensä ja väitteensä sekä toimii vuorovaikutustilanteissa
eettisesti kestävällä tavalla
käyttää tilanteen mukaan luontevasti yleiskieltä, alan käsitteistöä ja
tekstilajeja esitellessään omaan alaansa liittyviä ilmiöitä tai asioita
ymmärtää viittomakielen ja vuorovaikutustaitojen merkityksen omalla alalla
ja yhteiskunnassa
arvioi vuorovaikutustaitojaan realistisesti siten, että tunnistaa vahvuuksia ja
kehittämiskohteita
käyttää viittomakieltä aktiivisesti alan viestintätilanteissa ja on
viestinnässään luontevasti vuorovaikutteinen ja vakuuttava
toimii joustavasti erilaisissa ympäristöissä viittomakielisten ja kuulevien
kanssa
käyttää tulkkia sujuvasti erilaisissa tilanteissa
toimii ryhmässä aktiivisesti ja rakentavasti
edistää toiminnallaan ryhmän vuorovaikutusta






perustelee näkemyksiään ja väitteitään monipuolisesti ja toimii
vuorovaikutustilanteissa eettisesti kestävällä tavalla
suuntaa viestinsä kohderyhmän mukaisesti esitellessään alaansa liittyviä
ilmiöitä yleiskielellä ja käyttää alan käsitteistöä ja tekstilajeja
arvioi viittomakielen ja vuorovaikutustaitojen merkitystä omalla alalla ja
laajemmin yhteiskunnassa sekä yksilön että työelämän kannalta
kehittää vuorovaikutustaitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Opiskelija tulkitsee erilaisia tekstejä sekä hankkii ja arvioi tietoja eri lähteistä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1









Hyvä H2









Kiitettävä K3









tuntee työelämän tekstilajeja
hakee tietoa alansa kannalta keskeisistä tietolähteistä
ymmärtää viittomakielellä ammattialansa keskeisten viestien ydinasiat
tekee päätelmiä tekstien merkityksistä sekä eri tietolähteiden
luotettavuudesta
hyödyntää hankkimaansa tietoa tekstien tulkinnassa viestinnässään
noudattaa tekijänoikeuksia pääosin itsenäisesti
arvioi tekstin tulkitsemisen taitojaan saamansa palautteen pohjalta
ymmärtää ammattiaidon kannalta keskeisten tekstien keskeisen tavoitteen
ja tulkitsee tekstien merkityksiä
hakee tietoa ammattialansa kannalta monipuolisista tietolähteistä
ymmärtää viittomakielellä alan keskeisten viestien pääsisällön ja osaa
suhteuttaa sitä omiin kokemuksiinsa
arvioi tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta
hyödyntää hankkimaansa tietoa monipuolisesti tekstien tulkinnassa
noudattaa tekijänoikeuksia asianmukaisesti
arvioi tekstin tulkitsemisen taitojaan realistisesti siten, että tunnistaa
vahvuuksia ja kehittämiskohteita
tulkitsee tekstien merkityksiä ja tavoitteita sekä kykenee arvioimaan
tekstien sisältöä ja ilmaisua
hakee tietoa monipuolisista ja aiheen kannalta olennaisista tietolähteistä
ymmärtää viittomakielellä alan viestien pääsisällön ja osaa sen perusteella
tehdä vertailuja ja johtopäätöksiä
arvioi tiedon ja tietolähteen luotettavuutta asiantuntevasti
hyödyntää hankkimaansa tietoa sujuvasti tekstien tulkinnassa
noudattaa tekijänoikeuksia ja viittaa luontevasti käyttämiinsä lähteisiin
kehittää tekstien tulkinnan taitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Opiskelija tuottaa tekstejä eri muodoissaan ja ilmaisee tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä
viittomakielellä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1









Hyvä H2









Kiitettävä K3










asettaa teksteilleen tavoitteita ja kykenee joiltakin osin suuntamaan
ilmaisuaan tavoitteiden suuntaisesti
hyödyntää tekstejä tuottaessaan tieto‐ ja viestintäteknologiaa ja
monilukutaitoaan
tuntee viittomakielen eri muodot ja käyttää ammattiin liittyviä viittomia
ohjatusti
hallitsee osittain kirjoitetun kielen konventiot
tuottaa mallin mukaisia asiakirjoja ja muita ammatissa tarvittavia tyypillisiä
tekstejä
tekee muistiinpanoja ja tiivistää ydinasioita kuullun, luetun ja nähdyn
pohjalta
arvioi tekstien tuottamisen taitojaan saamansa palautteen pohjalta
asettaa teksteilleen tavoitteita ja ilmaisee itseään tavoitteiden suuntaisesti
käyttää tekstejä tuottaessaan tieto‐ ja viestintäteknologiaa sekä osaa
arvioida eri vaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuutta ja kehittää
monilukutaitoaan
hallitsee yleisviittomiston ja viestii alansa tilanteissa viittomakielellä
hallitsee pääosin kirjoitetun kielen konventiot, tekstin jaksottelun ja
sidostaa tekstiä luontevasti
laatii asiakirjat asianmukaisesti ja tuottaa tyypillisiä tekstejä alansa
tekstikäytänteiden mukaisesti
tekee muistiinpanoja ja tiivistää hankkimaansa tietoa
arvioi tekstin tuottamisen taitoaan realistisesti siten, että tunnistaa
vahvuuksia ja kehittämiskohteita
asettaa teksteilleen tavoitteita, viestii tavoitteiden suuntaisesti ja arvioi
viestintänsä vaikuttavuutta
käyttää tekstejä tuottaessaan tieto‐ ja viestintäteknologiaa ja medioita
monipuolisesti ja edistää monilukutaitoaan
viestii ammatillisesti viittomakielellä ja tuntee hyvin ammattiin liittyvän
viittomiston
hallitsee sujuvasti kirjoitetun kielen konventiot ja tekstin rakentamisen
muokkaa tuottamiensa tekstien ilmaisua ja rakennetta
tuottaa sujuvasti alansa tekstikäytänteiden mukaisia tekstejä
laatii asiakirjat asianmukaisesti ja kykenee myös soveltamaan
asiakirjamalleja
kehittää tekstien tuottamisen taitojaan palautteen ja itsearvioinnin
pohjalta.

Osa‐alue: Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, viittomakieli
Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
 kehittää viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan ja viittomakielen ilmaisutapoja
 kehittää esiintymis‐ ja ryhmätaitojaan
 tulkita ja tuottaa erilaisia tekstejä
 tuntee kielen ja kirjallisuuden muotoja ja merkityksiä.
Osaamisen arviointi

Opiskelija kehittää viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan ja viittomakielen ilmaisutapoja.
Opiskelija

Tyydyttävä T1






Hyvä H2







Kiitettävä K3







ilmaisee asiallisesti mielipiteensä ja perustelee ne vaikuttavasti
ottaa vuorovaikutuksessa toisen näkemykset huomioon
ymmärtää henkilöiden sanattoman viestinnän merkityksen ja vaikutuksia
sanoman vastaanottoon
arvioi viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta
toimii kohteliaasti ja joustavasti vuorovaikutustilanteissa erilaisissa
ympäristöissä
ottaa viestinnässään huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alansa vaatimukset
käyttää yleisviittomistoa ja ammattiin liittyvää viittomistoa luontevasti
ottaa huomioon sanattoman viestinnän vaikutuksia omassa ilmaisussaan
arvioi viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan realistisesti siten, että tunnistaa
vahvuuksia ja kehittämiskohteita
ylläpitää puhuessaan vuorovaikutusta, havainnollistaa puheenvuoroaan ja
rakentaa sen sisällön loogiseksi
käyttää rakenteeltaan sujuvaa ja ilmaisultaan rikasta viittomakieltä
monipuolisesti
viestii rakentavasti myös ristiriita‐ ja ongelmatilanteissa
soveltaa sanattoman viestinnän sääntöjä vuorovaikutuksessaan ja vertailee
merkityksiä myös eri kulttuurien välillä.
kehittää viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan palautteen ja itsearvioinnin
pohjalta.

Opiskelija kehittää esiintymis‐ ja ryhmätyötaitojaan.
Opiskelija

Tyydyttävä T1






Hyvä H2






Kiitettävä K3






esittää sekä spontaanin että valmistellun puheenvuoron tai puhe‐esityksen
itselleen tutusta aiheesta
toimii ryhmätyötilanteissa yhteistyöhakuisesti osana ryhmää
toimii työelämän kokous‐ ja neuvottelukäytäntöjen mukaisesti, mutta tarvitsee
ajoittain ohjausta
arvioi esiintymis‐ ja ryhmätyötaitojaan saamansa palautteen pohjalta
saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa ja osaa rakentaa puheenvuoronsa niin,
että sitä on helppo seurata
vie ryhmän työskentelyä eteenpäin aktiivisesti ja arvostaa muiden näkökantoja
noudattaa työelämän kokous‐ ja neuvottelukäytäntöjä
arvioi esiintymis‐ ja ryhmätyötaitojaan realistisesti siten, että tunnistaa
vahvuuksia ja kehittämiskohteita
esittää sekä spontaanin että itsenäisesti valmistellun esityksen haastavastakin
aiheesta, havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön loogiseksi
tunnistaa oman toimintansa vaikutukset ryhmän toimintaan ja kannustaa
ryhmän muita jäseniä toimimaan
hallitsee joustavasti kokous‐ ja neuvottelukäytännöt
kehittää esiintymis‐ ja ryhmätyötaitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Opiskelija tulkitsee ja tuottaa erilaisia tekstejä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1






tuntee tekstilajien tilanteenmukaisen käytön vaatimuksia
käyttää mallin mukaan eri ammatillisia tekstilajeja
tuottaa tekstiä yksin ja yhdessä muiden kanssa
arvioi taitoaan tulkita ja tuottaa tekstejä saamansa palautteen pohjalta

Hyvä H2






tarkastelee tekstilajien eri ilmaisutapoja kriittisesti
muokkaa tuottamiaan ammatillisia tekstejä palautteen perusteella
antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta yhdessä tuotetusta tekstistä
arvioi taitoaan tulkita ja tuottaa tekstejä realistisesti siten, että tunnistaa
vahvuuksia ja kehittämiskohteita

Kiitettävä K3



soveltaa vaihdellen eri ilmaisutapoja ja tekstilajeja omissa teksteissään ja
erilaisissa kieliympäristöissä
tekee havaintoja ammatillisista tekstilajeista, muokkaa niitä ja arvioi
kielellisten valintojen vaikutuksia
toimii joustavasti osana kirjoitusprosessia, kun tekstiä tuotetaan yhdessä
muiden kanssa.
kehittää taitoaan tulkita ja tuottaa tekstejä palautteen ja itsearvioinnin
pohjalta.





Opiskelija tuntee kielen ja kirjallisuuden muotoja ja merkityksiä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1





Hyvä H2




Kiitettävä K3




on perillä oman kielen sekä kulttuurisen moninaisuuden ja identiteettien
merkityksestä vuorovaikutuksessa
tutustuu kirjallisuuden eri lajeihin ja muihin taidemuotoihin
lukee fiktiivisiä tekstejä ja tekee havaintoja omasta lukemisestaan
ottaa huomioon kielellisen, kulttuurisen ja identiteettien moninaisuuden
omassa vuorovaikutuksessaan
tulkitsee ja arvioi lukemiaan kirjoja ja kokemiaan muita taide‐esityksiä sekä
arvioi omaa lukemistaan
soveltaa monipuolisesti kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää
osaamistaan ja arvostaa kulttuurista moninaisuutta
hankkii monipuolisia lukukokemuksia sekä arvioi kirjallisuuden ja muiden
taidemuotojen merkitystä sekä arvioi omaa lukemistaan.

Osa‐alue: Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, opiskelijan oma
äidinkieli
Pakolliset osaamistavoitteet, 4 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa




toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa omalla äidinkielellään
tulkita erilaisia tekstejä sekä hankkia ja arvioida tietoja eri lähteistä
tuottaa erilaisia tekstejä ja ilmaisee tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä
äidinkielellään.

Osaamisen arviointi
Opiskelija toimii tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa omalla äidinkielellään.
Opiskelija

Tyydyttävä T1







Hyvä H2








Kiitettävä K3









viestii vorovaikutustilanteessa tilanteen mukaisella tavalla
osallistuu yhteistyö‐ ja ryhmätilanteisiin ja ilmaisee asiallisesti mielipiteitä
esittelee omaan ammattialaansa liittyvän ilmiön tai asian ja käyttää tilanteen
mukaan myös yleiskieltä
tiedostaa äidinkielen, kaksikielisyyden ja vuorovaikutustaitojen merkityksen
omalla alallaan ja työelämässä
arvioi vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta
viestii sujuvasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
vie keskustelua tavoitteellisesti eteenpäin
perustelee mielipiteensä ja väitteensä sekä toimii vuorovaikutustilanteissa
eettisesti kestävällä tavalla
käyttää tilanteen mukaan luontevasti yleiskieltä, alan käsitteistöä ja tekstilajeja
esitellessään omaan alaansa liittyviä ilmiöitä tai asioita
ymmärtää äidinkielen, kaksikielisyyden ja vuorovaikutustaitojen merkityksen
omalla alalla ja yhteiskunnassa
arvioi vuorovaikutustaitojaan realistisesti siten, että tunnistaa vahvuuksia ja
kehittämiskohteita
viestii vakuuttavasti myös haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa
toimii ryhmässä aktiivisesti ja rakentavasti
edistää toiminnallaan ryhmän vuorovaikutusta
perustelee näkemyksiään ja väitteitään monipuolisesti ja toimii
vuorovaikutustilanteissa eettisesti kestävällä tavalla
suuntaa viestinsä kohderyhmän mukaisesti esitellessään alaansa liittyviä
ilmiöitä yleiskielellä ja käyttää alan käsitteistöä ja tekstilajeja
arvioi äidinkielen, kaksikielisyyden ja vuorovaikutustaitojen merkitystä omalla
alalla ja laajemmin yhteiskunnassa sekä yksilön että työelämän kannalta
kehittää vuorovaikutustaitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Opiskelija tulkitsee erilaisia tekstejä sekä hankkii ja arvioi tietoja eri lähteistä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1








tuntee työelämän tekstilajeja
hakee tietoa alansa kannalta keskeisistä tietolähteistä
tekee päätelmiä tekstien merkityksistä sekä eri tietolähteiden luotettavuudesta
hyödyntää hankkimaansa tietoa tekstien tulkinnassa viestinnässään
noudattaa tekijänoikeuksia pääosin itsenäisesti
arvioi tekstin tulkitsemisen taitojaan saamansa palautteen pohjalta

Hyvä H2



ymmärtää ammattiaidon kannalta keskeisten tekstien keskeisen tavoitteen ja
tulkitsee tekstien merkityksiä
hakee tietoa ammattialansa kannalta monipuolisista tietolähteistä
arvioi tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta
hyödyntää hankkimaansa tietoa monipuolisesti tekstien tulkinnassa
noudattaa tekijänoikeuksia asianmukaisesti
arvioi tekstin tulkitsemisen taitojaan realistisesti siten, että tunnistaa
vahvuuksia ja kehittämiskohteita







Kiitettävä K3








tulkitsee tekstien merkityksiä ja tavoitteita sekä kykenee arvioimaan tekstien
sisältöä ja ilmaisua
hakee tietoa monipuolisista ja aiheen kannalta olennaisista tietolähteistä
arvioi tiedon ja tietolähteen luotettavuutta asiantuntevasti
hyödyntää hankkimaansa tietoa sujuvasti tekstien tulkinnassa
noudattaa tekijänoikeuksia ja viittaa luontevasti käyttämiinsä lähteisiin
kehittää tekstien tulkinnan taitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Opiskelija tuottaa tekstejä eri muodoissaan ja ilmaisee tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä
äidinkielellään.
Opiskelija

Tyydyttävä T1









asettaa teksteilleen tavoitteita ja kykenee joiltakin osin suuntamaan ilmaisuaan
tavoitteiden suuntaisesti
hyödyntää tekstejä tuottaessaan tieto‐ ja viestintäteknologiaa ja
monilukutaitoaan
tuottaa tilanteeseen sopivaa puhekieltä
hallitsee osittain kirjoitetun kielen konventiot
tuottaa mallin mukaisia asiakirjoja ja muita ammatissa tarvittavia tyypillisiä
tekstejä
tekee muistiinpanoja ja tiivistää ydinasioita kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta
arvioi tekstien tuottamisen taitojaan saamansa palautteen pohjalta

Hyvä H2









Kiitettävä K3










asettaa teksteilleen tavoitteita ja ilmaisee itseään tavoitteiden suuntaisesti
käyttää tekstejä tuottaessaan tieto‐ ja viestintäteknologiaa sekä osaa arvioida
eri vaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuutta ja kehittää monilukutaitoaan
kohdentaa puhutut tekstit kohderyhmän mukaisesti ja ilmaisee itseään
selkeästi
hallitsee pääosin kirjoitetun kielen konventiot, tekstin jaksottelun ja sidostaa
tekstiä luontevasti
laatii asiakirjat asianmukaisesti ja tuottaa tyypillisiä tekstejä alansa
tekstikäytänteiden mukaisesti
tekee muistiinpanoja ja tiivistää hankkimaansa tietoa
arvioi tekstin tuottamisen taitoaan realistisesti siten, että tunnistaa vahvuuksia
ja kehittämiskohteita
asettaa teksteilleen tavoitteita, viestii tavoitteiden suuntaisesti ja arvioi
viestintänsä vaikuttavuutta
käyttää tekstejä tuottaessaan tieto‐ ja viestintäteknologiaa ja medioita
monipuolisesti ja edistää monilukutaitoaan
käyttää tilanteen edellyttämää selkeää puhekieltä vuorovaikutteisesti taitaen
myös huolitellun yleiskielen
hallitsee sujuvasti kirjoitetun kielen konventiot ja tekstin rakentamisen
muokkaa tuottamiensa tekstien ilmaisua ja rakennetta
tuottaa sujuvasti alansa tekstikäytänteiden mukaisia tekstejä
laatii asiakirjat asianmukaisesti ja kykenee myös soveltamaan asiakirjamalleja
kehittää tekstien tuottamisen taitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Osa‐alue: Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, opiskelijan oma
äidinkieli
Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa





kehittää viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan omassa äidinkielessä
kehittää esiintymis‐ ja ryhmätaitojaan
tulkita ja tuottaa erilaisia äidinkielisiä tekstejä
tuntee kielen ja kirjallisuuden muotoja ja merkityksiä.

Osaamisen arviointi
Opiskelija kehittää viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan omassa äidinkielessä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1






Hyvä H2






Kiitettävä K3






ilmaisee asiallisesti mielipiteensä ja perustelee ne vaikuttavasti
ottaa vuorovaikutuksessa toisen näkemykset huomioon
ymmärtää henkilöiden sanattoman viestinnän merkityksen ja vaikutuksia
sanoman vastaanottoon
arvioi viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta
toimii kohteliaasti ja joustavasti vuorovaikutustilanteissa erilaisissa
ympäristöissä
ottaa viestinnässään huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alansa vaatimukset
ottaa huomioon sanattoman viestinnän vaikutuksia omassa ilmaisussaan
arvioi viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan realistisesti siten, että tunnistaa
vahvuuksia ja kehittämiskohteita
ylläpitää puhuessaan vuorovaikutusta, havainnollistaa puheenvuoroaan ja
rakentaa sen sisällön loogiseksi
viestii rakentavasti myös ristiriita‐ ja ongelmatilanteissa
soveltaa sanattoman viestinnän sääntöjä vuorovaikutuksessaan ja vertailee
merkityksiä myös eri kulttuurien välillä.
kehittää viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan palautteen ja itsearvioinnin
pohjalta.

Opiskelija kehittää esiintymis‐ ja ryhmätyötaitojaan.
Opiskelija

Tyydyttävä T1




esittää sekä spontaanin että valmistellun puheenvuoron tai puhe‐esityksen
itselleen tutusta aiheesta
toimii ryhmätyötilanteissa yhteistyöhakuisesti osana ryhmää



Hyvä H2






Kiitettävä K3






toimii työelämän kokous‐ ja neuvottelukäytäntöjen mukaisesti, mutta tarvitsee
ajoittain ohjausta
arvioi esiintymis‐ ja ryhmätyötaitojaan saamansa palautteen pohjalta
saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa ja osaa rakentaa puheenvuoronsa niin,
että sitä on helppo seurata
vie ryhmän työskentelyä eteenpäin aktiivisesti ja arvostaa muiden näkökantoja
noudattaa työelämän kokous‐ ja neuvottelukäytäntöjä
arvioi esiintymis‐ ja ryhmätyötaitojaan realistisesti siten, että tunnistaa
vahvuuksia ja kehittämiskohteita
esittää sekä spontaanin että itsenäisesti valmistellun esityksen haastavastakin
aiheesta, havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön loogiseksi
tunnistaa oman toimintansa vaikutukset ryhmän toimintaan ja kannustaa
ryhmän muita jäseniä toimimaan
hallitsee joustavasti kokous‐ ja neuvottelukäytännöt
kehittää esiintymis‐ ja ryhmätyötaitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Opiskelija tulkitsee ja tuottaa erilaisia tekstejä omalla äidinkielellään.
Opiskelija

Tyydyttävä T1





tuntee tekstilajien tilanteenmukaisen käytön vaatimuksia
käyttää mallin mukaan eri ammatillisia tekstilajeja
tuottaa tekstiä yksin ja yhdessä muiden kanssa
arvioi taitoaan tulkita ja tuottaa tekstejä saamansa palautteen pohjalta

Hyvä H2






tarkastelee tekstilajien eri ilmaisutapoja kriittisesti
muokkaa tuottamiaan ammatillisia tekstejä palautteen perusteella
antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta yhdessä tuotetusta tekstistä
arvioi taitoaan tulkita ja tuottaa tekstejä realistisesti siten, että tunnistaa
vahvuuksia ja kehittämiskohteita

Kiitettävä K3



soveltaa vaihdellen eri ilmaisutapoja ja tekstilajeja omissa teksteissään ja
erilaisissa kieliympäristöissä
tekee havaintoja ammatillisista tekstilajeista, muokkaa niitä ja arvioi
kielellisten valintojen vaikutuksia
toimii joustavasti osana kirjoitusprosessia, kun tekstiä tuotetaan yhdessä
muiden kanssa.
kehittää taitoaan tulkita ja tuottaa tekstejä palautteen ja itsearvioinnin
pohjalta.





Opiskelija tuntee kielen ja kirjallisuuden muotoja ja merkityksiä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1





on perillä oman kielen sekä kulttuurisen moninaisuuden ja identiteettien
merkityksestä vuorovaikutuksessa
tutustuu kirjallisuuden eri lajeihin ja muihin taidemuotoihin
lukee fiktiivisiä tekstejä ja tekee havaintoja omasta lukemisestaan

Hyvä H2




Kiitettävä K3




ottaa huomioon kielellisen, kulttuurisen ja identiteettien moninaisuuden
omassa vuorovaikutuksessaan
tulkitsee ja arvioi lukemiaan kirjoja ja kokemiaan muita taide‐esityksiä sekä
arvioi omaa lukemistaan
soveltaa monipuolisesti kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää
osaamistaan ja arvostaa kulttuurista moninaisuutta
hankkii monipuolisia lukukokemuksia sekä arvioi kirjallisuuden ja muiden
taidemuotojen merkitystä sekä arvioi omaa lukemistaan.

Osa‐alue: Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä
Pakolliset osaamistavoitteet, 4 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
 toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 tulkita erilaisia tekstejä sekä hankkia ja arvioida tietoja eri lähteistä
 tuottaa erilaisia tekstejä ja ilmaisee tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä.
Osaamisen arviointi
Opiskelija toimii tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
Opiskelija

Tyydyttävä T1







Hyvä H2








Kiitettävä K3









ymmärtää oman alan puhetilanteisiin liittyvää viestintää ja viestii
vuorovaikutustilanteessa tilanteen mukaisella tavalla
osallistuu yhteistyö‐ ja ryhmätilanteisiin ja ilmaisee asiallisesti mielipiteitä
esittelee omaan ammattialaansa liittyvän ilmiön tai asian ja käyttää tilanteen
mukaan myös yleiskieltä
tiedostaa kielen ja vuorovaikutustaitojen merkityksen omalla alallaan ja
työelämässä
arvioi vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta
viestii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ja ymmärtää oman alan
puhetilanteisiin liittyvää erilaista viestintää
vie keskustelua tavoitteellisesti eteenpäin
perustelee mielipiteensä ja väitteensä sekä toimii vuorovaikutustilanteissa
eettisesti kestävällä tavalla
käyttää tilanteen mukaan luontevasti yleiskieltä, alan käsitteistöä ja tekstilajeja
esitellessään omaan alaansa liittyviä ilmiöitä tai asioita
ymmärtää kielen ja vuorovaikutustaitojen merkityksen omalla alalla ja
yhteiskunnassa
arvioi vuorovaikutustaitojaan realistisesti siten, että tunnistaa vahvuuksia ja
kehittämiskohteita
viestii myös haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa ja ymmärtää
monipuolisesti oman alan puhetilanteisiin liittyvää viestintää
toimii ryhmässä aktiivisesti ja rakentavasti
edistää toiminnallaan ryhmän vuorovaikutusta
perustelee näkemyksiään ja väitteitään monipuolisesti ja toimii
vuorovaikutustilanteissa eettisesti kestävällä tavalla
suuntaa viestinsä kohderyhmän mukaisesti esitellessään alaansa liittyviä
ilmiöitä yleiskielellä ja käyttää alan käsitteistöä ja tekstilajeja
arvioi kielen ja vuorovaikutustaitojen merkitystä omalla alalla ja laajemmin
yhteiskunnassa sekä yksilön että työelämän kannalta
kehittää vuorovaikutustaitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Opiskelija tulkitsee erilaisia tekstejä sekä hankkii ja arvioi tietoja eri lähteistä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1








tuntee työelämän tekstilajeja
hakee tietoa alansa kannalta keskeisistä tietolähteistä
tekee päätelmiä tekstien merkityksistä sekä eri tietolähteiden luotettavuudesta
hyödyntää hankkimaansa tietoa tekstien tulkinnassa viestinnässään
noudattaa tekijänoikeuksia pääosin itsenäisesti
arvioi tekstin tulkitsemisen taitojaan saamansa palautteen pohjalta

Hyvä H2



ymmärtää ammattiaidon kannalta keskeisten tekstien keskeisen tavoitteen ja
tulkitsee tekstien merkityksiä
hakee tietoa ammattialansa kannalta monipuolisista tietolähteistä
arvioi tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta
hyödyntää hankkimaansa tietoa monipuolisesti tekstien tulkinnassa
noudattaa tekijänoikeuksia asianmukaisesti
arvioi tekstin tulkitsemisen taitojaan realistisesti siten, että tunnistaa
vahvuuksia ja kehittämiskohteita







Kiitettävä K3








tulkitsee tekstien merkityksiä ja tavoitteita sekä kykenee arvioimaan tekstien
sisältöä ja ilmaisua
hakee tietoa monipuolisista ja aiheen kannalta olennaisista tietolähteistä
arvioi tiedon ja tietolähteen luotettavuutta asiantuntevasti
hyödyntää hankkimaansa tietoa sujuvasti tekstien tulkinnassa
noudattaa tekijänoikeuksia ja viittaa luontevasti käyttämiinsä lähteisiin
kehittää tekstien tulkinnan taitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Opiskelija tuottaa tekstejä eri muodoissaan ja ilmaisee tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1









Hyvä H2





asettaa teksteilleen tavoitteita ja kykenee joiltakin osin suuntamaan ilmaisuaan
tavoitteiden suuntaisesti
hyödyntää tekstejä tuottaessaan tieto‐ ja viestintäteknologiaa ja
monilukutaitoaan
tuottaa tilanteeseen sopivaa puhekieltä
tunnistaa kirjoitetun kielen konventiot
tuottaa mallin mukaisia asiakirjoja ja muita ammatissa tarvittavia tyypillisiä
tekstejä
tekee muistiinpanoja ja tiivistää ydinasioita kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta
arvioi tekstien tuottamisen taitojaan saamansa palautteen pohjalta
asettaa teksteilleen tavoitteita ja ilmaisee itseään tavoitteiden suuntaisesti
käyttää tekstejä tuottaessaan tieto‐ ja viestintäteknologiaa sekä osaa arvioida
eri vaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuutta ja kehittää monilukutaitoaan
kohdentaa puhutut tekstit kohderyhmän mukaisesti ja ilmaisee itseään
ymmärrettävästi






Kiitettävä K3










hallitsee osin kirjoitetun kielen konventiot, tekstin jaksottelun ja sidostaa
tekstiä luontevasti
laatii asiakirjat mallin mukaisesti ja tuottaa tyypillisiä tekstejä alansa
tekstikäytänteiden mukaisesti
tekee muistiinpanoja ja tiivistää hankkimaansa tietoa
arvioi tekstin tuottamisen taitoaan realistisesti siten, että tunnistaa vahvuuksia
ja kehittämiskohteita
asettaa teksteilleen tavoitteita, viestii tavoitteiden suuntaisesti ja arvioi
viestintänsä vaikuttavuutta
käyttää tekstejä tuottaessaan tieto‐ ja viestintäteknologiaa ja medioita
monipuolisesti ja edistää monilukutaitoaan
käyttää tilanteen edellyttämää puhekieltä vuorovaikutteisesti taitaen myös
huolitellun yleiskielen
hallitsee kirjoitetun kielen konventioita ja tekstin rakentamisen
muokkaa tuottamiensa tekstien ilmaisua ja rakennetta
tuottaa alansa tekstikäytänteiden mukaisia tekstejä
laatii asiakirjat asianmukaisesti ja kykenee myös soveltamaan asiakirjamalleja
kehittää tekstien tuottamisen taitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Osa‐alue: Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä
Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
 kehittää viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan suomen kielessä
 kehittää esiintymis‐ ja ryhmätaitojaan
 tulkita ja tuottaa erilaisia suomenkielisiä tekstejä
 tuntee kielen ja kirjallisuuden muotoja ja merkityksiä.
Osaamisen arviointi

Opiskelija kehittää viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan suomen kielessä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1

Hyvä H2










Kiitettävä K3






ilmaisee asiallisesti mielipiteensä ja perustelee ne vaikuttavasti
ottaa vuorovaikutuksessa toisen näkemykset huomioon
ymmärtää henkilöiden sanattoman viestinnän merkityksen ja vaikutuksia
sanoman vastaanottoon
arvioi viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta
toimii kohteliaasti ja joustavasti vuorovaikutustilanteissa erilaisissa
ympäristöissä
ottaa viestinnässään huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alansa vaatimukset
ottaa huomioon sanattoman viestinnän vaikutuksia omassa ilmaisussaan
arvioi viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan realistisesti siten, että tunnistaa
vahvuuksia ja kehittämiskohteita
ylläpitää puhuessaan vuorovaikutusta, havainnollistaa puheenvuoroaan ja
rakentaa sen sisällön loogiseksi
viestii rakentavasti myös ristiriita‐ ja ongelmatilanteissa
soveltaa sanattoman viestinnän sääntöjä vuorovaikutuksessaan ja vertailee
merkityksiä myös eri kulttuurien välillä.
kehittää viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan palautteen ja itsearvioinnin
pohjalta.

Opiskelija kehittää esiintymis‐ ja ryhmätyötaitojaan.
Opiskelija

Tyydyttävä T1





Hyvä H2




esittää sekä spontaanin että valmistellun puheenvuoron tai puhe‐esityksen
itselleen tutusta aiheesta
toimii ryhmätyötilanteissa yhteistyöhakuisesti osana ryhmää
toimii työelämän kokous‐ ja neuvottelukäytäntöjen mukaisesti, mutta tarvitsee
ajoittain ohjausta
arvioi esiintymis‐ ja ryhmätyötaitojaan saamansa palautteen pohjalta
saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa ja osaa rakentaa puheenvuoronsa niin,
että sitä on helppo seurata




Kiitettävä K3






vie ryhmän työskentelyä eteenpäin aktiivisesti ja arvostaa muiden näkökantoja
noudattaa työelämän kokous‐ ja neuvottelukäytäntöjä
arvioi esiintymis‐ ja ryhmätyötaitojaan realistisesti siten, että tunnistaa
vahvuuksia ja kehittämiskohteita
esittää sekä spontaanin että itsenäisesti valmistellun esityksen haastavastakin
aiheesta, havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön loogiseksi
tunnistaa oman toimintansa vaikutukset ryhmän toimintaan ja kannustaa
ryhmän muita jäseniä toimimaan
hallitsee joustavasti kokous‐ ja neuvottelukäytännöt
kehittää esiintymis‐ ja ryhmätyötaitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Opiskelija tulkitsee ja tuottaa erilaisia suomenkielisiä tekstejä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1

Hyvä H2

Kiitettävä K3














tuntee tekstilajien tilanteenmukaisen käytön vaatimuksia
käyttää mallin mukaan eri ammatillisia tekstilajeja
tuottaa tekstiä yksin ja yhdessä muiden kanssa
arvioi taitoaan tulkita ja tuottaa tekstejä saamansa palautteen pohjalta
tarkastelee tekstilajien eri ilmaisutapoja kriittisesti
muokkaa tuottamiaan ammatillisia tekstejä palautteen perusteella
antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta yhdessä tuotetusta tekstistä
arvioi taitoaan tulkita ja tuottaa tekstejä realistisesti siten, että tunnistaa
vahvuuksia ja kehittämiskohteita
soveltaa eri ilmaisutapoja ja tekstilajeja omissa teksteissään ja erilaisissa
kieliympäristöissä
tekee havaintoja ammatillisista tekstilajeista, muokkaa niitä ja arvioi
kielellisten valintojen vaikutuksia
toimii joustavasti osana kirjoitusprosessia, kun tekstiä tuotetaan yhdessä
muiden kanssa.
kehittää taitoaan tulkita ja tuottaa tekstejä palautteen ja itsearvioinnin
pohjalta.

Opiskelija tuntee kielen ja kirjallisuuden muotoja ja merkityksiä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1



Hyvä H2






Kiitettävä K3




on perillä oman kielen sekä kulttuurisen moninaisuuden ja identiteettien
merkityksestä vuorovaikutuksessa
tutustuu kirjallisuuden eri lajeihin ja muihin taidemuotoihin
lukee fiktiivisiä tekstejä ja tekee havaintoja omasta lukemisestaan
ottaa huomioon kielellisen, kulttuurisen ja identiteettien moninaisuuden
omassa vuorovaikutuksessaan
tulkitsee ja arvioi lukemiaan kirjoja ja kokemiaan muita taide‐esityksiä sekä
arvioi omaa lukemistaan
soveltaa monipuolisesti kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää
osaamistaan ja arvostaa kulttuurista moninaisuutta
hankkii monipuolisia lukukokemuksia sekä arvioi kirjallisuuden ja muiden
taidemuotojen merkitystä sekä arvioi omaa lukemistaan.

Delområde: Kommunikation och interaktion på modersmålet,
svenska som andraspråk
Obligatoriska mål för kunnandet, 4 kp
Mål för kunnandet
Den studerande kan
 kommunicera ändamålsenligt i olika situationer
 tolka olika texter samt söka och bedöma information från olika källor
 producera olika texter och uttrycka känslor, tankar, åsikter och begrepp.
Bedömning av kunnandet

Den studerande kommunicerar ändamålsenligt i olika situationer.
Den studerande

Nöjaktiga N1







Goda G2









Berömliga B3





förstår kommunikation som används i talsituationer inom den egna branschen
och kommunicerar på ett sätt som lämpar sig för situationen
deltar i samarbets‐ och gruppsituationer och uttrycker sakligt sina åsikter
presenterar ett fenomen eller ämne inom den egna branschen och använder
också vanligt språkbruk enligt behov
är medveten om vikten av språk och interaktionsfärdigheter med tanke på den
egna branschen och arbetslivet
utvärderar sina interaktionsfärdigheter utifrån respons
kommunicerar i olika situationer och förstår olika slag av kommunikation som
används i talsituationer inom den egna branschen
för diskussionen framåt på ett målinriktat sätt
motiverar sina åsikter och påståenden och handlar på ett etiskt hållbart sätt i
interaktionssituationer
använder vid behov vanligt språkbruk, branschtermer och texttyper på ett
naturligt sätt då hen presenterar fenomen eller ämnen inom den egna
branschen
förstår betydelsen av språk och interaktionsfärdigheter inom den egna
branschen och i samhället
utvärderar realistiskt sina interaktionsfärdigheter genom att identifiera sina
styrkor och utvecklingsbehov
kommunicerar även i utmanande situationer och förstår mångsidigt
kommunikation som används i talsituationer inom den egna branschen
kommunicerar på ett aktivt och kreativt sätt i gruppsituationer
främjar interaktionen i gruppen






motiverar mångsidigt sina ståndpunkter och påståenden och deltar i
interaktionssituationer på ett etiskt hållbart sätt
använder vanligt språkbruk och anpassar sig enligt målgruppen när hen
presenterar fenomen inom den egna branschen och använder termer och
texttyper som är vanliga inom branschen
utvärderar betydelsen av språket och interaktionsfärdigheterna inom den egna
branschen och i samhället i stort både ur individens och ur arbetslivets
synvinkel.
utvecklar sina interaktionsfärdigheter utifrån respons och självvärdering.

Den studerande tolkar olika texter samt söker information från olika källor.
Den studerande

Nöjaktiga N1








känner till de texttyper som används i arbetslivet
söker information i källor som är centrala med tanke på den egna branschen
drar slutsatser om texternas innebörd och olika källors tillförlitlighet
använder inhämtad information i tolkning av texter i sin kommunikation
beaktar upphovsrätten för det mesta på eget initiativ
utvärderar sina färdigheter i att tolka texter utifrån respons

Goda G2



förstår det centrala syftet med texter som är centrala med tanke på
yrkesskickligheten och tolkar texternas innebörd
söker mångsidigt information i källor med utgångspunkt i det egna
yrkesområdet
bedömer tillförlitligheten i information och källor
använder inhämtad information i tolkning av texter på mångsidigt sätt
beaktar upphovsrätten på rätt sätt
utvärderar realistiskt sina färdigheter i att tolka texter genom att identifiera
styrkor och utvecklingsbehov







Berömliga B3








tolkar texternas innebörd och syfte samt klarar av att bedöma innehållet och
uttryckssätten i texterna
söker mångsidigt information i källor som är centrala med tanke på innehållet
bedömer tillförlitligheten i information och källor på ett sakkunnigt sätt
använder obehindrat inhämtad information i tolkning av texter
beaktar upphovsrätten och hänvisar till källor på ett korrekt och naturligt sätt
utvecklar sina färdigheter i att tolka texter utifrån respons och självvärdering.

Den studerande uttrycker känslor, tankar, åsikter och begrepp.
Den studerande

Nöjaktiga N1









Goda G2









Berömliga B3











sätter upp mål för sina texter och kan delvis uttrycka sig i enlighet med målen
använder informations‐ och kommunikationsteknik och multilitteracitet då hen
producerar texter
använder ett talspråk som lämpar sig för situationen
känner till skriftspråkets normer
producerar dokument utifrån mallar och producerar typiska texter som behövs
i yrket
gör anteckningar och sammanfattar kärnfrågorna utifrån det hörda, lästa och
sedda
utvärderar färdigheter i att producera texter utifrån respons
sätter upp mål för sina texter och uttrycker sig i enlighet med målen
använder informations‐ och kommunikationsteknik då hen producerar texter
och kan utvärdera hur ändamålsenliga olika alternativ är och utvecklar sin
multilitteracitet
anpassar sina talade texter till målgruppen och uttrycker sig förståeligt
behärskar delvis skriftspråkets normer och textindelning och binder ihop texten
på ett naturligt sätt
utarbetar dokument utifrån mallar och producerar typiska texter som
motsvarar textbruket inom branschen
gör anteckningar och sammanfattar inhämtad information
utvärderar realistiskt sina färdigheter i att producera texter, så att hen
identifierar sina styrkor och utvecklingsbehov
sätter upp mål för sina texter, kommunicerar i enlighet med målen och
bedömer kommunikationens påverkan
använder mångsidigt informations‐ och kommunikationsteknik och medier då
hen producerar texter och kan utvärdera hur ändamålsenliga olika alternativ är
och utvecklar sin multilitteracitet
använder ett talspråk som anpassas till situationen, är kommunikativ och
behärskar även vårdat standardspråk
behärskar skriftspråkets normer och strukturering av texter
redigerar uttrycket och strukturen i de texter hen producerat
producerar texter som motsvarar textbruket inom branschen
utarbetar ändamålsenliga dokument och klarar också av att tillämpa
dokumentmallar
utvärderar sin egen läs‐ och studiestrategi och förbättrar den utifrån respons
utvärderar sina färdigheter i att producera texter utifrån respons och
självvärdering

Delområde: Kommunikation och interaktion på modersmålet,
svenska som andraspråk
Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Mål för kunnandet
Den studerande





kan utveckla sina kommunikations‐ och interaktionsfärdigheter i svenska språket
kan utveckla sin förmåga att uppträda och arbeta i grupp
kan tolka och producera olika texter på svenska
känner till språkets och litteraturens former och betydelse.

Bedömning av kunnandet

Den studerande utvecklar sina kommunikations‐ och interaktionsfärdigheter i svenska språket.
Den studerande

Nöjaktiga N1






Goda G2






Berömliga B3






uttrycker sakligt sina åsikter och motiverar dem på ett övertygande sätt
beaktar andras ståndpunkter vid interaktion
förstår människors icke‐verbala kommunikation och dess påverkan på
mottagandet av budskapet
utvärderar sina kommunikations‐ och interaktionsfärdigheter utifrån
respons
är artig och flexibel i interaktionssituationer i olika miljöer
tar i sin kommunikation hänsyn till mottagaren, situationen och kraven inom
den egna branschen
beaktar den icke‐verbala kommunikationens påverkan när hen uttrycker sig
utvärderar realistiskt sina kommunikations‐ och interaktionsfärdigheter, så att
hen identifierar styrkor och utvecklingsbehov
upprätthåller interaktionen när hen talar, åskådliggör sitt inlägg och bygger upp
dess innehåll så att det är logiskt
kommunicerar på ett konstruktivt sätt även i konflikt‐ och problemsituationer
tillämpar reglerna för icke‐verbal kommunikation i sin interaktion och jämför
betydelser, även mellan olika kulturer.
utvecklar sina kommunikations‐ och interaktionsfärdigheter utifrån respons
och självvärdering.

Den studerande utvecklar sin förmåga att uppträda och arbeta i grupp.
Den studerande

Nöjaktiga N1






Goda G2






Berömliga B3






framför både ett spontant och ett förberett inlägg eller muntligt anförande om
ett ämne som är bekant för hen
visar samarbetsvilja vid grupparbete
följer arbetslivets mötes‐ och förhandlingsrutiner, men behöver emellanåt
handledning
utvärderar sin förmåga att uppträda och arbeta i grupp utifrån respons
får kontakt med åhörarna när hen talar och kan bygga upp sitt inlägg så att det
är lätt att följa
främjar aktivt gruppens arbete och värdesätter andras ståndpunkter
följer arbetslivets mötes‐ och förhandlingsrutiner
utvärderar realistiskt sin förmåga att uppträda och arbeta i grupp, så att hen
identifierar styrkor och utvecklingsbehov
framför ett spontant och på egen hand förberett inlägg om ett utmanande
ämne samt åskådliggör sitt inlägg och bygger upp innehållet logiskt
lägger märke till hur det egna agerandet inverkar på gruppens verksamhet och
uppmuntrar gruppens övriga medlemmar till att agera
behärskar smidigt mötes‐ och förhandlingsrutinerna
utvecklar sin förmåga att uppträda och arbeta i grupp utifrån respons och
självvärdering.

Den studerande tolkar och producerar olika texter på svenska.
Den studerande

Nöjaktiga N1






känner till kraven för situationsanpassad användning av texttyper
använder enligt mall olika yrkesrelaterade texttyper
producerar texter ensam och tillsammans med andra
utvärderar sin förmåga att tolka och producera texter utifrån respons

Goda G2






undersöker texttypernas olika uttryckssätt kritiskt
omarbetar egna yrkesrelaterade texter utifrån respons
ger och tar emot konstruktiv respons på gemensamt producerade texter
utvärderar realistiskt sin förmåga att tolka och producera texter, så att hen
identifierar styrkor och utvecklingsbehov

Berömliga B3



tillämpar olika uttryckssätt och texttyper i sina egna texter och i olika
språkmiljöer
gör observationer av yrkesrelaterade texttyper, omarbetar dem och
bedömer de språkliga valens inverkan
handlar flexibelt i en skrivprocess som genomförs tillsammans med andra
utvecklar sin förmåga att tolka och producera texter utifrån respons och
självvärdering.





Den studerande känner till språkets och litteraturens former och betydelse.
Den studerande

Nöjaktiga N1





känner till betydelsen av det egna språket samt den kulturella
mångfalden och identiteter i kommunikationen
bekantar sig med olika genrer inom litteraturen och med andra
konstformer
läser fiktiva texter och gör iakttagelser i samband med sitt läsande

Goda G2




beaktar mångfalden av språk, kultur och identiteter i sin interaktion
tolkar och bedömer böcker som hen läst och andra konstformer som hen
upplevt samt utvärderar sitt läsande

Berömliga B3



tillämpar mångsidigt sitt kunnande om språklig och kulturell mångfald och
värdesätter kulturell mångfald
skaffar sig mångsidiga läsupplevelser och bedömer litteraturens och andra
konstformers betydelse samt utvärderar sitt läsande.



Osa‐alue: Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi viittoma‐
kielisille
Pakolliset osaamistavoitteet, 4 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
 viestiä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa suomen kielellä
 hankkia ja tulkita tietoa viestintänsä perusteeksi
 ilmaista käsitteitä, ajatuksia, tunteita, faktoja ja mielipiteitä suomen kielellä.
Osaamisen arviointi

Opiskelija viestii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa suomen kielellä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1

Hyvä H2

Kiitettävä K3












toimii viestintätilanteissa tilanteeseen sopivalla tavalla
käyttää ammatillista suomen kieltä sekä muita kielellisiä valmiuksiaan
toimiessaan kuulevien kanssa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
tiedostaa suomen kielen taidon merkityksen omalla alallaan
toimii erilaisissa viestintätilanteissa vuorovaikutteisesti ja asiallisesti
käyttää ammatillista suomen kieltä sekä muita kielellisiä valmiuksiaan
toimiessaan kuulevien kanssa ja osallistuu vuorovaikutustilanteisiin
ymmärtää suomen kielen merkityksen omalla alalla ja yhteiskunnassa
on viestinnässään luontevasti vuorovaikutteinen ja vakuuttava
viestii ryhmätilanteissa aktiivisesti ja rakentavasti
käyttää ammatillista suomen kieltä sekä muita kielellisiä valmiuksiaan ja
osallistuu aktiivisesti erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin
arvioi suomen kielen merkitystä omalla alalla ja laajemmin yhteiskunnassa sekä
yksilön että työelämän kannalta.

Opiskelija hankkii ja tulkitsee tietoa viestintänsä perusteeksi.
Opiskelija

Tyydyttävä T1






Hyvä H2




ymmärtää yleisluontoisten ja alan keskeisten tekstien päätarkoituksen
hakee tietoa ammattialansa kannalta keskeisistä tietolähteistä suomen kielellä
pääosin itsenäisesti
tekee päätelmiä eri tietolähteiden luotettavuudesta
hyödyntää hankkimaansa tietoa viestinnässään noudattaen tekijänoikeuksia
pääosin itsenäisesti
ymmärtää yleisluontoisten ja ammattitaidon kannalta keskeisten tekstien
päätarkoituksen ja vertailee kirjakielistä, yleiskielistä ja puhekielistä tekstiä
hakee tietoa ammattialansa kannalta monipuolisista tietolähteistä suomen
kielellä

Kiitettävä K3










arvioi tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta
hyödyntää hankkimaansa tietoa tulkinnan ja oman ilmaisun apuna
noudattaa tekijänoikeuksia asianmukaisesti
ymmärtää sujuvasti sekä yleisluontoisia että alaan liittyviä tekstejä
hakee tietoa monipuolisista ja aiheen kannalta olennaisista tietolähteistä
suomen kielellä
arvioi tiedon ja tietolähteen luotettavuutta asiantuntevasti
hyödyntää hankkimaansa tietoa sujuvasti tulkinnan ja oman ilmaisun apuna
noudattaa tekijänoikeuksia ja viittaa luontevasti käyttämiinsä lähteisiin.

Opiskelija ilmaisee käsitteitä, ajatuksia, tunteita, faktoja ja mielipiteitä suomen kielellä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1







Hyvä H2







Kiitettävä K3








asettaa viestinnälleen tavoitteita ja kykenee joiltakin osin suuntamaan
viestintäänsä tavoitteiden suuntaisesti
hyödyntää viestinnässään erilaisia viestintävälineitä ja medioita
kirjoittaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä ja käyttää ymmärrettävää
kieltä, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
tuottaa mallin mukaisia asiakirjoja ja tuottaa ammatissa tarvittavia
tavanomaisia tekstejä
arvioi suomen kielen taitoaan ja lukutaitoaan saamansa palautteen pohjalta ja
kuvailee, miten voisi kehittää suomen kielen taitojaan
asettaa viestinnälleen tavoitteita ja ilmaisee itseään tavoitteiden suuntaisesti
käyttää viestinnässään erilaisia viestintävälineitä ja medioita sekä osaa arvioida
viestintävälineiden käytössä eri vaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuutta
kirjoittaa ammattitaidon kannalta keskeisiä tekstejä suomen kielen
oikeinkirjoituksen perussääntöjen mukaisesti
laatii asiakirjat asianmukaisesti ja tuottaa ammatin kannalta keskeisiä tekstejä
alansa tekstikäytänteiden mukaisesti
arvioi suomen kielen ilmaisutaitoaan, kielenkäyttöään ja lukutaitoaan
realistisesti siten, että tunnistaa vahvuuksia ja kehittämiskohteita
asettaa viestinnälleen tavoitteita, viestii tavoitteiden suuntaisesti ja arvioi
viestintänsä vaikuttavuutta
käyttää viestinnässään eri viestintävälineitä ja medioita monipuolisesti edistäen
viestinnällisiä tavoitteitaan
kirjoittaa sujuvasti ymmärrettävää ja selvää suomen kielen yleiskieltä
oikeinkirjoituksen perussääntöjen mukaisesti
laatii asiakirjat asianmukaisesti ja kykenee myös soveltamaan asiakirjamalleja
arvioi omaa suomen kielen ilmaisutaitoaan, kielenkäyttöään ja lukutaitoaan
realistisesti siten, että tunnistaa vahvuuksia ja kehittämiskohteita
kehittää taitojaan palautteen pohjalta.

Osa‐alue: Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi viittoma‐
kielisille
Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa





kehittää suomen kielen viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan
tulkita erilaisia tekstilajeja sekä tuntee kirjallisuutta
kehittää suomenkielisten ammatillisten tekstien tuottamistaan
arvioida kielellisen ja kulttuurisen identiteetin merkitystä ja vertailla viitotun ja puhutun tai
kirjoitetun kielen ilmaisukeinoja.

Osaamisen arviointi

Opiskelija kehittää suomen kielen viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan.
Opiskelija

Hyvä H2





Kiitettävä K3




Tyydyttävä T1



ilmaisee mielipiteensä ja perustelee ne vakuuttavasti
toimii yhteistyökykyisesti työtehtävissä tarvittaessa apuvälineitä käyttäen
saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa ja rakentaa puheenvuoronsa niin, että
sitä on helppo seurata
toimii yhteistyökykyisesti tiimin jäsenenä ja välittää viestejä
ylläpitää vuorovaikutusta, havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön
loogiseksi
viestii ammattimaisesti ja vastuuntuntoisesti sekä kuulevien että kuurojen
kanssa

Opiskelija tulkitsee erilaisia tekstilajeja sekä tuntee kirjallisuutta.
Opiskelija

Tyydyttävä T1



Hyvä H2




Kiitettävä K3





käyttää mallin mukaan eri tekstilajeja ja tuntee niiden ympäristöjen
vaatimuksia, missä tekstejä käytetään
tutustuu kirjallisuuden eri lajeihin ja saa lukukokemuksia
noudattaa tekstilajiin kuuluvia vaatimuksia oikein niissä ympäristöissä, joissa
tekstit esiintyvät
arvioi lukemiaan kirjoja
toimii kielenkäytön perusnormien mukaisesti ja selittää kirjoitettuja tekstejä
viittomakielellä
hankkii monipuolisia lukukokemuksia ja arvioi kirjallisuuden merkitystä

Opiskelija kehittää suomenkielisten ammatillisten tekstien tuottamistaan.
Opiskelija

Tyydyttävä T1



tuottaa ammatillisia tekstejä ja käyttää asianmukaista kieltä

Hyvä H2



tuottaa ammatillisia tekstejä ja ottaa niissä huomioon työelämän vaatimukset

Kiitettävä K3



tuottaa sujuvaa ja ymmärrettävää ammatillista tekstiä sekä kehittää taitojaan
palautteen pohjalta.

Opiskelija arvioi kielellisen ja kulttuurisen identiteetin merkitystä ja vertailee viitotun ja puhutun
tai kirjoitetun kielen ilmaisukeinoja.
Opiskelija

Tyydyttävä T1




tuntee puhutun ja viitotun kielen keskeiset erot
arvioi kirjoitetun kielen merkitystä viittomakielisille ammatin harjoittamisen
kannalta

Hyvä H2




tarkastelee kielenkäytön ilmaisutapoja kriittisesti
arvioi kirjoitetun kielen asemaa suhteessa viittomakieleen yhteiskunnassa ja
työelämässä

Kiitettävä K3



vertaa keskeisiä puhutulle kielelle ominaisia rakenteita viittomakielen
vastaaviin
vertailee suomen kielen ja viittomakielen merkitystä monikielisessä
yhteiskunnassa sekä työelämän että yksilön kannalta.



Osa‐alue: Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, romani
Pakolliset osaamistavoitteet, 4 osp
Osaamistavoitteet
 Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
romanikielellä
 tulkita erilaisia tekstejä sekä hankkia ja arvioida tietoja eri lähteistä
 tuottaa erilaisia tekstejä ja ilmaisee tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä
romanikielellä.
Osaamisen arviointi
Opiskelija toimii tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa romanikielellä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1






Hyvä H2









Kiitettävä K3









viestii vuorovaikutustilanteessa tilanteen mukaisella tavalla
osallistuu yhteistyö‐ ja ryhmätilanteisiin ja ilmaisee asiallisesti mielipiteitä
esittelee omaan ammattialaansa liittyvän ilmiön tai asian ja käyttää tilanteen
mukaan myös yleiskieltä
tiedostaa romanikielen, kaksikielisyyden ja vuorovaikutustaitojen merkityksen
omalla alallaan ja työelämässä
arvioi vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta
viestii sujuvasti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
vie keskustelua tavoitteellisesti eteenpäin
perustelee mielipiteensä ja väitteensä sekä toimii vuorovaikutustilanteissa
eettisesti kestävällä tavalla
käyttää tilanteen mukaan luontevasti yleiskieltä, alan käsitteistöä ja tekstilajeja
esitellessään omaan alaansa liittyviä ilmiöitä tai asioita
ymmärtää romanikielen, kaksikielisyyden ja vuorovaikutustaitojen merkityksen
omalla alalla ja yhteiskunnassa
arvioi vuorovaikutustaitojaan realistisesti siten, että tunnistaa vahvuuksia ja
kehittämiskohteita
viestii vakuuttavasti myös haasteellisissa vuorovaikutustilanteissa
toimii ryhmässä aktiivisesti ja rakentavasti
edistää toiminnallaan ryhmän vuorovaikutusta
perustelee näkemyksiään ja väitteitään monipuolisesti ja toimii
vuorovaikutustilanteissa eettisesti kestävällä tavalla
suuntaa viestinsä kohderyhmän mukaisesti esitellessään alaansa liittyviä
ilmiöitä yleiskielellä ja käyttää alan käsitteistöä ja tekstilajeja
arvioi romanikielen, kaksikielisyyden ja vuorovaikutustaitojen merkitystä
omalla alalla ja laajemmin yhteiskunnassa sekä yksilön että työelämän kannalta
kehittää vuorovaikutustaitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Opiskelija tulkitsee erilaisia tekstejä sekä hankkii ja arvioi tietoja eri lähteistä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1

Hyvä H2














Kiitettävä K3








tuntee työelämän tekstilajeja
hakee tietoa alansa kannalta keskeisistä tietolähteistä
tekee päätelmiä tekstien merkityksistä sekä eri tietolähteiden luotettavuudesta
hyödyntää hankkimaansa tietoa tekstien tulkinnassa viestinnässään
noudattaa tekijänoikeuksia pääosin itsenäisesti
arvioi tekstin tulkitsemisen taitojaan saamansa palautteen pohjalta
ymmärtää ammattiaidon kannalta keskeisten tekstien keskeisen tavoitteen ja
tulkitsee tekstien merkityksiä
hakee tietoa ammattialansa kannalta monipuolisista tietolähteistä
arvioi tiedon ja tietolähteiden luotettavuutta
hyödyntää hankkimaansa tietoa monipuolisesti tekstien tulkinnassa
noudattaa tekijänoikeuksia asianmukaisesti
arvioi tekstin tulkitsemisen taitojaan realistisesti siten, että tunnistaa
vahvuuksia ja kehittämiskohteita
tulkitsee tekstien merkityksiä ja tavoitteita sekä kykenee arvioimaan tekstien
sisältöä ja ilmaisua
hakee tietoa monipuolisista ja aiheen kannalta olennaisista tietolähteistä
arvioi tiedon ja tietolähteen luotettavuutta asiantuntevasti
hyödyntää hankkimaansa tietoa sujuvasti tekstien tulkinnassa
noudattaa tekijänoikeuksia ja viittaa luontevasti käyttämiinsä lähteisiin
kehittää tekstien tulkinnan taitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Opiskelija tuottaa tekstejä eri muodoissaan ja ilmaisee tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä
romanikielellä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1







Hyvä H2









asettaa teksteilleen tavoitteita ja kykenee joiltakin osin suuntamaan ilmaisuaan
tavoitteiden suuntaisesti
hyödyntää tekstejä tuottaessaan tieto‐ ja viestintäteknologiaa ja
monilukutaitoaan
tuottaa tilanteeseen sopivaa puhekieltä
hallitsee osittain kirjoitetun kielen konventiot
tuottaa mallin mukaisia asiakirjoja ja muita ammatissa tarvittavia tyypillisiä
tekstejä
tekee muistiinpanoja ja tiivistää ydinasioita kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta
arvioi tekstien tuottamisen taitojaan saamansa palautteen pohjalta
asettaa teksteilleen tavoitteita ja ilmaisee itseään tavoitteiden suuntaisesti
käyttää tekstejä tuottaessaan tieto‐ ja viestintäteknologiaa sekä osaa arvioida
eri vaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuutta ja kehittää monilukutaitoaan
kohdentaa puhutut tekstit kohderyhmän mukaisesti ja ilmaisee itseään
selkeästi
hallitsee pääosin kirjoitetun kielen konventiot, tekstin jaksottelun ja sidostaa
tekstiä luontevasti
laatii asiakirjat asianmukaisesti ja tuottaa tyypillisiä tekstejä alansa
tekstikäytänteiden mukaisesti



Kiitettävä K3










tekee muistiinpanoja ja tiivistää hankkimaansa tietoa
arvioi tekstin tuottamisen taitoaan realistisesti siten, että tunnistaa vahvuuksia
ja kehittämiskohteita
asettaa teksteilleen tavoitteita, viestii tavoitteiden suuntaisesti ja arvioi
viestintänsä vaikuttavuutta
käyttää tekstejä tuottaessaan tieto‐ ja viestintäteknologiaa ja medioita
monipuolisesti ja edistää monilukutaitoaan
käyttää tilanteen edellyttämää selkeää puhekieltä vuorovaikutteisesti taitaen
myös huolitellun yleiskielen
hallitsee sujuvasti kirjoitetun kielen konventiot ja tekstin rakentamisen
muokkaa tuottamiensa tekstien ilmaisua ja rakennetta
tuottaa sujuvasti alansa tekstikäytänteiden mukaisia tekstejä
laatii asiakirjat asianmukaisesti ja kykenee myös soveltamaan asiakirjamalleja
kehittää tekstien tuottamisen taitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Osa‐alue: Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, romani
Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa





kehittää viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan romanikielessä
kehittää esiintymis‐ ja ryhmätaitojaan
tulkita ja tuottaa erilaisia romanikielisiä tekstejä
tuntee kielen ja kirjallisuuden muotoja ja merkityksiä.

Osaamisen arviointi

Opiskelija kehittää viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan romanikielessä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1

Hyvä H2










Kiitettävä K3






ilmaisee asiallisesti mielipiteensä ja perustelee ne vaikuttavasti
ottaa vuorovaikutuksessa toisen näkemykset huomioon
ymmärtää henkilöiden sanattoman viestinnän merkityksen ja vaikutuksia
sanoman vastaanottoon
arvioi viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta
toimii kohteliaasti ja joustavasti vuorovaikutustilanteissa erilaisissa
ympäristöissä
ottaa viestinnässään huomioon vastaanottajan, tilanteen ja alansa vaatimukset
ottaa huomioon sanattoman viestinnän vaikutuksia omassa ilmaisussaan
arvioi viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan realistisesti siten, että tunnistaa
vahvuuksia ja kehittämiskohteita
ylläpitää puhuessaan vuorovaikutusta, havainnollistaa puheenvuoroaan ja
rakentaa sen sisällön loogiseksi
viestii rakentavasti myös ristiriita‐ ja ongelmatilanteissa
soveltaa sanattoman viestinnän sääntöjä vuorovaikutuksessaan ja vertailee
merkityksiä myös eri kulttuurien välillä.
kehittää viestintä‐ ja vuorovaikutustaitojaan palautteen ja itsearvioinnin
pohjalta.

Opiskelija kehittää esiintymis‐ ja ryhmätyötaitojaan.
Opiskelija

Tyydyttävä T1






esittää sekä spontaanin että valmistellun puheenvuoron tai puhe‐esityksen
itselleen tutusta aiheesta
toimii ryhmätyötilanteissa yhteistyöhakuisesti osana ryhmää
toimii työelämän kokous‐ ja neuvottelukäytäntöjen mukaisesti, mutta tarvitsee
ajoittain ohjausta
arvioi esiintymis‐ ja ryhmätyötaitojaan saamansa palautteen pohjalta

Hyvä H2






Kiitettävä K3






saa puhuessaan kontaktin kuulijoihinsa ja osaa rakentaa puheenvuoronsa niin,
että sitä on helppo seurata
vie ryhmän työskentelyä eteenpäin aktiivisesti ja arvostaa muiden näkökantoja
noudattaa työelämän kokous‐ ja neuvottelukäytäntöjä
arvioi esiintymis‐ ja ryhmätyötaitojaan realistisesti siten, että tunnistaa
vahvuuksia ja kehittämiskohteita
esittää sekä spontaanin että itsenäisesti valmistellun esityksen haastavastakin
aiheesta, havainnollistaa esitystään ja rakentaa sen sisällön loogiseksi
tunnistaa oman toimintansa vaikutukset ryhmän toimintaan ja kannustaa
ryhmän muita jäseniä toimimaan
hallitsee joustavasti kokous‐ ja neuvottelukäytännöt
kehittää esiintymis‐ ja ryhmätyötaitojaan palautteen ja itsearvioinnin pohjalta.

Opiskelija tulkitsee ja tuottaa erilaisia romanikielisiä tekstejä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1





Hyvä H2






Kiitettävä K3






tuntee tekstilajien tilanteenmukaisen käytön vaatimuksia
käyttää mallin mukaan eri ammatillisia tekstilajeja
tuottaa tekstiä yksin ja yhdessä muiden kanssa
arvioi taitoaan tulkita ja tuottaa tekstejä saamansa palautteen pohjalta
tarkastelee tekstilajien eri ilmaisutapoja kriittisesti
muokkaa tuottamiaan ammatillisia tekstejä palautteen perusteella
antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta yhdessä tuotetusta tekstistä
arvioi taitoaan tulkita ja tuottaa tekstejä realistisesti siten, että tunnistaa
vahvuuksia ja kehittämiskohteita
soveltaa vaihdellen eri ilmaisutapoja ja tekstilajeja omissa teksteissään ja
erilaisissa kieliympäristöissä
tekee havaintoja ammatillisista tekstilajeista, muokkaa niitä ja arvioi
kielellisten valintojen vaikutuksia
toimii joustavasti osana kirjoitusprosessia, kun tekstiä tuotetaan yhdessä
muiden kanssa.
kehittää taitoaan tulkita ja tuottaa tekstejä palautteen ja itsearvioinnin
pohjalta.

Opiskelija tuntee kielen ja kirjallisuuden muotoja ja merkityksiä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1



Hyvä H2






Kiitettävä K3




on perillä oman kielen sekä kulttuurisen moninaisuuden ja identiteettien
merkityksestä vuorovaikutuksessa
tutustuu kirjallisuuden eri lajeihin ja muihin taidemuotoihin
lukee fiktiivisiä tekstejä ja tekee havaintoja omasta lukemisestaan
ottaa huomioon kielellisen, kulttuurisen ja identiteettien moninaisuuden
omassa vuorovaikutuksessaan
tulkitsee ja arvioi lukemiaan kirjoja ja kokemiaan muita taide‐esityksiä sekä
arvioi omaa lukemistaan
soveltaa monipuolisesti kielelliseen ja kulttuuriseen moninaisuuteen liittyvää
osaamistaan ja arvostaa kulttuurista moninaisuutta
hankkii monipuolisia lukukokemuksia sekä arvioi kirjallisuuden ja muiden
taidemuotojen merkitystä sekä arvioi omaa lukemistaan.

Osa‐alue: Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi
Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp
Opiskelija osaa


käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa

Osaamisen arviointi

Opiskelija käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä
vuorovaikutustilanteissa.
Opiskelija

Tyydyttävä T1




Hyvä H2




Kiitettävä K3




ymmärtää suppeiden omaan työhön ja työturvallisuuteen liittyvien tekstien ja
viestien sisällön
kertoo suullisesti ja kirjallisesti lyhyesti itsestään ja tutuista asioista omassa
työssään ja selviytyy tuttuihin aiheisiin liittyvistä vuorovaikutustilanteista
tulkitsee työhön liittyviä suppeita tekstejä, kuten työ‐ ja turvallisuusohjeita
sekä tuottaa lyhyitä viestejä käyttäen alan ammattisanastoa
selviytyy rutiininomaisista päivittäiseen elämään liittyvistä puhetilanteista, jos
puhekumppani puhuu hitaasti ja käyttää selkeää kieltä
tulkitsee erityyppisiä työhön liittyviä tekstejä ja tuottaa ammatillisia viestejä,
ohjeita tai tilauksia
viestii tavanomaisimmissa tätilanteissa sekä kasvotusten että digitaalisesti ja
tarvittaessa pyytää tarkennusta tai selvennystä.

Osa‐alue: Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi
Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp
Opiskelija osaa






käyttää toista kotimaista kieltä alaan liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ja työtehtävissä
selviytyä arkipäivän tilanteissa toisella kotimaisella kielellä
kirjoittaa työhönsä liittyviä suppeita tekstejä
hyödyntää kielenkäytössä erilaisia tietolähteitä
ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen kulttuurisesti moninaisessa
Suomessa.

Osaamisen arviointi

Opiskelija käyttää toista kotimaista kieltä alaan liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ja työtehtävissä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1



selviytyy alan vuorovaikutustilanteissa hyödyntäen erilaisia apukeinoja

Hyvä H2



käyttää kieltä melko luontevasti alan vuorovaikutustilanteissa

Kiitettävä K3




selviytyy hyvin alan vuorovaikutustilanteissa ja viestii kohteliaasti
käyttää keskustelussa kielelle ja kulttuurille ominaisia ilmaisuja

Opiskelija selviytyy arkipäivän tilanteissa toisella kotimaisella kielellä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1

Hyvä H2

Kiitettävä K3



käyttää keskustelussa tuttua sanastoa ja saa selvää hitaahkosta puheesta



selviytyy jokapäiväiseen elämään liittyvistä tilanteista toisella kotimaisella
kielellä



viestii tilanteeseen sopivalla tavalla ja ottaa vastapuolen reaktion huomioon

Opiskelija kirjoittaa työhönsä liittyviä suppeita tekstejä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1



kirjoittaa työhön liittyviä tekstejä käyttäen yksinkertaisia lauseita

Hyvä H2

Kiitettävä K3



kirjoittaa keskeisistä työtehtäviin liittyvistä asioista käyttäen tavallisimpia
kielelle ominaisia ilmauksia



tuottaa sujuvasti työtehtäviin liittyviä tekstejä käyttäen keskeisintä sanastoa

Opiskelija hyödyntää kielenkäytössä erilaisia tietolähteitä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1

Hyvä H2

Kiitettävä K3



etsii yhdessä muiden kanssa tietoa erilaisista tietolähteistä toisella kotimaisella
kielellä



hyödyntää toisella kotimaisella kielellä tuotettuja tekstejä ja julkaisuja



käyttää joustavasti sähköisiä sanakirjoja ja muuta lähdeaineistoa oman alansa
kysymysten selvittämiseen

Opiskelija ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen kulttuurisesti
moninaisessa Suomessa.
Opiskelija

Tyydyttävä T1



on tietoinen ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksestä Suomessa

Hyvä H2



ymmärtää ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksen pohjoismaisessa yhteistyössä

Kiitettävä K3



tuntee Suomen kansalliskieliin liittyvät oikeudet ja velvoitteet

Delområde: Det andra inhemska språket, finska
Obligatoriska mål för kunnandet, 2 kp
Den studerande kan





använda det finska språket i sin kommunikation på ett interaktivt sätt
förstå olika slags texter och skriva enklare texter på finska
kan söka information från olika finskspråkiga källor och använda dem i sin kommunikation
förstå betydelsen av att kunna finska i arbetslivet.

Bedömning av kunnande

Den studerande använder det finska språket i sin kommunikation på ett interaktivt sätt.
Den studerande

Nöjaktiga N1

Goda G2

Berömliga B3











förstår enkla instruktioner och tilltal på en arbetsplats
gör sig förstådd i interaktionen med kunder eller kollegor
deltar i vardagliga samtal i en finskspråkig arbetsmiljö
förstår tydliga instruktioner och samtal i normalt tempo på en arbetsplats
utrycker sig tydligt och agerar ändamålsenligt i interaktionen med kunder
och kollegor
deltar i olika slags diskussioner i en finkspråkig arbetsmiljö
förstår även i snabbt tempo olika slags instruktioner och diskussioner på en
arbetsplats
uttrycker sig vältaligt och agerar flexibelt i interaktionen med kunder och
kollegor
deltar aktivt i olika slags diskussioner i en finskspråkig arbetsmiljö

Den studerande förstår olika slags texter och skriver enklare texter på finska.
Den studerande

Nöjaktiga N1




förstår innebörden i olika slags texter
skriver korta texter och gör enkla dokument enligt mall

Goda G2




förstår innebörden och det centrala innehållet i olika slags texter
skriver texter och gör ändamålsenliga dokument

Berömliga B3




förstår genomgående innebörden och innehållet i olika slags texter
skriver och bearbetar texter enligt respons och gör självständigt
ändamålsenliga dokument

Den studerande söker information från olika finskspråkiga källor och använder dem i sin
kommunikation.
Den studerande

Nöjaktiga N1



söker information från enklare källor och använder dem i sin kommunikation

Goda G2



söker information från olika källor och använder dem på ett mångsidigt sätt i
sin kommunikation.

Berömliga B3



söker information från olika källor, också svårare, och använder dem på ett
flexibelt och kritiskt sätt i sitt arbete.

Den studerande förstår betydelsen av att kunna finska i arbetslivet.
Den studerande

Nöjaktiga N1



förstår betydelsen av att kunna finska i arbetslivet och gör sig förstådd i en
finskspråkig arbetsmiljö

Goda G2



förstår betydelsen av att kunna finska i arbetslivet och arbetar väl i en
finskspråkig arbetsmiljö

Berömliga B3



förstår betydelsen av att kunna finska i arbetslivet och deltar aktivt i en
finskspråkig arbetsmiljö

Delområde: Det andra inhemska språket, finska
Valbara mål för kunnandet, 3 kp
Den studerande kan




diskutera och argumentera på ett säkert och kreativt sätt
förstå och skriva arbetslivsrelaterade texter
känna till sina strategier för språkinlärning.

Bedömning av kunnande

Den studerande diskuterar och argumenterar på ett säkert och kreativt sätt.
Den studerande

Nöjaktiga N1



Goda G2




Berömliga B3





uttrycker och motiverar sina åsikter och beaktar även andras åsikter i en
diskussion
presenterar muntligt ett bekant ämne på ett kreativt sätt
uttrycker och motiverar på ett övertygande sätt sina åsikter och beaktar även
olika åsikter i en diskussion
muntligt presentera ett ämne på ett förståeligt och kreativt sätt
uttrycker och analyserar på ett självkritiskt sätt sina åsikter och kommunicerar
på ett konstruktivt sätt i en diskussion
kan muntligt presentera även ett mer krävande ämne på ett logiskt och kreativt
sätt.

Den studerande förstår och skriver arbetslivsrelaterade texter.
Den studerande

Nöjaktiga N1



Goda G2




Berömliga B3





förstår innebörden i en arbetslivsrelaterad text och kan kortfattat återge dess
innehåll
skriver korta och enkla yrkesinriktade texter
förstår innebörden och det centrala innehållet i en arbetslivsrelaterad text och
anknyter informationen till egna erfarenheter
skriver yrkesinriktade texter på ett tydligt sätt
förstår både innebörden och budskapet i en arbetslivsrelaterad text och
analyserar textens innehåll
skriver väl strukturerade yrkesinriktade texter.

Den studerande känner till sina strategier för språkinlärning.
Den studerande

Nöjaktiga N1



är medveten om sin personliga inlärningsstrategi

Goda G2



känner till de svaga och starka sidorna i sin inlärningsstrategi

Berömliga B3



prövar nya inlärningsstrategier och inlärningsstilar.

Osa‐alue: Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä
Pakolliset osaamistavoitteet, 3 osp
Opiskelija osaa




käyttää vierasta kieltä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
hakea tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä
toimia monikielisessä ja ‐kulttuurisessa ympäristössä

Osaamisen arviointi

Opiskelija käyttää vierasta kieltä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
Opiskelija

Tyydyttävä T1

Hyvä H2











Kiitettävä K3








toimii ohjeiden mukaan ja osoittaa ymmärtävänsä ne
kertoo itsestään ja tehtävistään vastaamalla hänelle esitettyihin kysymyksiin
ennakoitavissa olevissa ja tutuissa tilanteissa
tuottaa vuorovaikutuksessa tarvittavia lyhyitä viestejä ja tekstejä
tulkitsee oikein toimintaansa koskevaa tavallista sanastoa, viestejä ja ohjeita
kehittää kielitaitoaan jossain määrin
toimii elämässään keskeisiin tuotteisiin ja prosesseihin liittyvien viestien
mukaan ja osoittaa ymmärtävänsä ne
kertoo itsestään ja tehtävistään siten, että tulee ymmärretyksi ja osallistuu
keskusteluun, mikäli keskustelukumppani puhuu selkeästi
tuottaa vuorovaikutuksessa tarvittavia viestejä ja tekstejä
tulkitsee oikein ja noudattaa toimintaansa ja sen kohteita koskevia tekstejä ja
ohjeita sekä tekee tarkentavia kysymyksiä
arvioi ja kehittää kielitaitoaan
toimii vuorovaikutustilanteissa luontevasti kieltä käyttäen ja osoittaa
ymmärtävänsä tavanomaista, normaalitempoista puhetta
kertoo tutuissa tilanteissa toiminnastaan ja siihen liittyvistä normeista ja
tavoista sekä hankkii kysymällä toimintaansa liittyviä lisäohjeita
tuottaa sujuvasti tavanomaisia viestejä ja tekstejä sekä täyttää erilaisia
asiakirjoja
tulkitsee oikein toimintaansa ja sen kohteita koskevia tekstejä, ohjeita ja
saamaansa palautetta
arvioi ja kehittää kielitaitoaan monipuolisesti ja oma‐aloitteisesti.

Opiskelija hakee tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1




Hyvä H2




Kiitettävä K3




hakee vieraskielistä tietoa ohjatusti toimintaansa liittyvistä materiaaleista ja
ohjeista
arvioi ja valikoi tietoa ohjatusti tarkoituksenmukaisuuden, luotettavuuden ja
ajantasaisuuden kannalta
hakee monipuolisesti toiminnassaan tarpeellista vieraskielistä tietoa
arvioi ja valikoi tietoa tarkoituksenmukaisuuden, luotettavuuden ja
ajantasaisuuden kannalta
hakee itsenäisesti ja monipuolisesti toimintaansa liittyvää vieraskielistä tietoa,
soveltaa tietojaan ja taitojaan sekä perustelee tiedon valikoimista ja
soveltamista koskevat ratkaisunsa
arvioi ja valikoi monipuolisesti ja kriittisesti tietoa tarkoituksenmukaisuuden,
luotettavuuden ja ajantasaisuuden kannalta.

Opiskelija toimii monikielisessä ja ‐kulttuurisessa ympäristössä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1




toimii tietoisena opiskelemansa kielen ja sen edustaman kulttuurin
merkityksestä
kohtaa pääsääntöisesti ihmiset tasavertaisesti ja positiivisella asenteella

Hyvä H2




toimii kohdekielellä monikielisessä ja ‐kulttuurisessa ympäristössä
kohtaa ihmiset tasavertaisesti ja positiivisella asenteella

Kiitettävä K3




soveltaa vieraan kielen ja kulttuurin tietojaan ja taitojaan joustavasti
kohtaa ihmiset esimerkillisen tasavertaisesti ja positiivisella asenteella.

Osa‐alue: Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä
Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa



viestiä vieraalla kielellä työelämän tilanteissa
toimia aktiivisena kansalaisena vieraskielisissä yhteyksissä

Osaamisen arviointi

Opiskelija viestii vieraalla kielellä työelämän tilanteissa.
Opiskelija

Tyydyttävä T1




Hyvä H2




Kiitettävä K3







kertoo itsestään ja työtehtävistään sekä vastaa luontevasti hänelle esitettyihin
kysymyksiin
selviytyy yleiskielisistä vuorovaikutustilanteista, joissa käsitellään myös
tavanomaisimpia työtehtäviin liittyviä aiheita
ilmaisee itseään tilanteen vaatimalla tavalla, mutta tarvitsee toisinaan ohjausta
viestii ymmärrettävästi itsestään ja alan työtehtävistä, osallistuu keskusteluun
sekä hankkii kysymällä työhönsä liittyviä lisäohjeita
selviytyy monenlaisista työhön liittyvistä vuorovaikutustilanteista
ilmaisee itseään tilanteen vaatimalla tavalla
kertoo työpaikastaan ja työstään ja siihen liittyvistä normeista ja tavoista melko
laajaa sanavarastoa käyttäen sekä ottaa selvää muiden maiden vastaavista
asioista
selviytyy luontevasti työhön liittyvistä vuorovaikutustilanteista, joissa
käsitellään vaativampiakin aiheita
ilmaisee itseään epäröimättä tilanteen vaatimalla tavalla.

Opiskelija toimii aktiivisena kansalaisena vieraskielisissä yhteyksissä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1





Hyvä H2





Kiitettävä K3





tunnistaa, miten vieraalla kielellä voi vaikuttaa ja miten siinä voi hyödyntää
sosiaalista mediaa
toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti työssä ja arkielämässä
yhteiskunnallisen päätöksenteon keskeisimmät periaatteet ymmärtäen
ottaa toiminnassaan huomioon eri kulttuurien keskeisimmät piirteet niitä
ymmärtäen
käyttää vierasta kieltä vaikuttamiseen ja hyödyntää siinä sosiaalista mediaa
toimii johdonmukaisesti oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti työssä ja
arkielämässä yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteet ymmärtäen
ottaa toiminnassaan huomioon eri kulttuurit niitä ymmärtäen
seuraa ajankohtaista keskustelua vieraalla kielellä ja ottaa siihen kantaa
toimii johdonmukaisesti oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti työssä ja
arkielämässä yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteet laajasti ymmärtäen.
ottaa toiminnassaan monipuolisesti huomioon eri kulttuurit niitä ymmärtäen.

Osa‐alue: Toiminta digitaalisessa ympäristössä
Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp
Opiskelija osaa



käyttää yleisimpiä tieto‐ ja viestintäteknisiä laitteita ja tekee niihin liittyviä valintoja
käyttää digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Osaamisen arviointi

Opiskelija käyttää tieto‐ ja viestintäteknisiä laitteita ja tekee niihin liittyviä valintoja.
Opiskelija

Tyydyttävä T1

o
o

Hyvä H2

o
o

Kiitettävä K3

o
o

tekee tarkoituksenmukaisia laitteisiin liittyviä valintoja osittain ohjattuna
käyttää yleisimpiä tieto‐ ja viestintäteknisiä laitteita kansalaistaitojen
edellyttämällä tavalla osittain ohjattuna
tekee tarkoituksenmukaisia laitteisiin liittyviä valintoja
käyttää yleisimpiä tieto‐ ja viestintäteknisiä laitteita kansalaistaitojen
edellyttämällä tavalla
tekee tarkoituksenmukaisia laitteisiin liittyviä perusteltuja valintoja
käyttää sujuvasti ja monipuolisesti yleisimpiä tieto‐ ja viestintäteknisiä laitteita
kansalaistaitojen edellyttämällä tavalla

Opiskelija käyttää digitaalisia palveluja ja sovelluksia.
Opiskelija

Tyydyttävä T1

o
o

Hyvä H2

Kiitettävä K3

o
o
o
o
o
o
o

käyttää digitaalisia palveluja ja sovelluksia työtehtävissään tarviten ajoittain
ohjausta
ottaa huomioon tekijänoikeuksien ja niihin liittyvien lisenssien vaikutukset
digitaalisia sisältöjä tuotettaessa ja jaettaessa ohjeistuksen mukaisesti
noudattaa tietoturvaa ja tuntee tietosuojaan liittyvää ohjeistusta
käyttää digitaalisia palveluja ja sovelluksia työtehtävissään
ottaa huomioon tekijänoikeuksien ja niihin liittyvien lisenssien vaikutukset
digitaalisia sisältöjä tuotettaessa ja jaettaessa
noudattaa tietoturvaa ja tietosuojaan liittyvää ohjeistusta
käyttää digitaalisia palveluja ja sovelluksia työtehtävissään sujuvasti ja
monipuolisesti
ottaa huomioon tekijänoikeuksien ja niihin liittyvien lisenssien vaikutukset
systemaattisesti digitaalisia sisältöjä tuotettaessa ja jaettaessa
noudattaa tietoturvaa ja tietosuojaan liittyvää ohjeistusta kattavasti.

Osa‐alue: Toiminta digitaalisessa ympäristössä
Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp
Opiskelija osaa



hyödyntää erilaisia digitaalisia ympäristöjä ja sovelluksia työtehtävissään
tuottaa ja jakaa digitaalisia aineistoja ammattiinsa liittyvissä verkostoissa.

Osaamisen arviointi
Opiskelija hyödyntää erilaisia digitaalisia ympäristöjä ja sovelluksia työtehtävissään.

Opiskelija

Tyydyttävä T1




toimii digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoissa tarviten ajoittain ohjausta
hyödyntää sovelluksia ammatillisissa verkostoissa toimiessaan tarviten ajoittain
ohjausta

Hyvä H2




toimii digitaalisissa ympäristöissä ja verkoistoissa
hyödyntää sovelluksia ammatillisissa verkostoissa toimiessaan

Kiitettävä K3




toimii digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoissa
hyödyntää sovelluksia ammatillisissa verkostoissa toimiessaan sujuvasti ja
monipuolisesti

Opiskelija tuottaa ja jakaa digitaalisia aineistoja ammattiinsa liittyvissä verkostoissa.

Opiskelija

Tyydyttävä T1




tuottaa digitaalisia aineistoja ammatillisissa verkostoissa tarviten ajoittain
ohjausta
jakaa aineistoja työryhmän sisäisesti noudattaen tekijänoikeusohjeistusta

Hyvä H2




tuottaa monipuolista digitaalisia aineistoja ammatillisissa verkostoissa
jakaa aineistoja noudattaen tekijänoikeusohjeistusta

Kiitettävä K3



tuottaa monipuolisia ja julkaisukelpoisia digitaalisia aineistoja ammatillisissa
verkostoissa
jakaa sisältöjä noudattaen tekijänoikeusohjeistusta sekä hyödyntäen
lisensointia.



Osa‐alue: Taide ja luova ilmaisu
Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp
Opiskelija osaa
 ilmaista itseään luovasti kirjoittamalla ja hyödyntää fiktiivisiä tekstejä omalla alallaan
 tunnistaa kulttuurien ja taiteen moninaisuutta ja merkityksiä oman hyvinvoinnin ja alansa kannalta
 ilmaista itseään luovan ilmaisun keinoin ja taiteelle ominaisten esittämisen tapojen avulla
kehittämällä monilukutaitoaan.
Osaamisen arviointi
Opiskelija ilmaisee itseään luovasti kirjoittamalla ja hyödyntää fiktiivisiä tekstejä omalla alallaan.
Opiskelija
Tyydyttävä T1






tuottaa erilaisia lyhyitä fiktiivisiä tekstejä, myös monimuotoisia
kokeilee luovan kirjoittamisen eri tapoja
kuvailee esimerkkejä omaan alaan liittyvästä kaunokirjallisuudesta ja muista
fiktiivisistä teksteistä
tekee havaintoja itsestään tekstin kirjoittajana

Hyvä H2






tuottaa laajuudeltaan erilaisia fiktiivisiä tekstejä, myös monimuotoisia
soveltaa luovan kirjoittamisen eri tapoja
käyttää alan kaunokirjallisuutta oman työnsä tukena
arvioi itseään tekstin kirjoittajana

Kiitettävä K3





tuottaa laajahkoja fiktiivisiä tekstejä, myös monimuotoisia
soveltaa monipuolisesti luovan kirjoittamisen eri tapoja
seuraa aktiivisesti ja hyödyntää monipuolisesti kaunokirjallisuutta omassa
työssään
arvioi ja kehittää itsestään tekstin kirjoittajana.



Opiskelija tunnistaa kulttuurien ja taiteen moninaisuutta ja merkityksiä oman hyvinvoinnin ja alansa
kannalta.
Opiskelija
Tyydyttävä T1





tunnistaa kulttuurien ja taiteen eri muotoja ja moninaisuutta
tunnistaa taiteen merkityksiä ja eri tulkintojen mahdollisuuden
ymmärtää taiteen ja kulttuurin merkityksen omalle hyvinvoinnilleen

Hyvä H2



pyrkii hyödyntämään kulttuurien ja taiteen eri muotoja ja moninaisuutta
omalla alallaan
tulkitsee taiteen merkityksiä oman taidekokemuksen kautta
edistää omaa hyvinvointiaan kulttuurin ja taiteen avulla




Kiitettävä K3





hyödyntää kulttuurin ja taiteen eri muotoja omalla alallaan
tulkitsee taiteen merkityksiä tietoisena taiteen konteksteista ja
tulkintaperiaatteista
hyödyntää kulttuurin ja taiteen tarjoamia mahdollisuuksia oman hyvinvointinsa
edistämiseksi.

Opiskelija ilmaisee itseään luovan ilmaisun keinoin ja taiteelle ominaisten esittämisen tapojen avulla
kehittämällä monilukutaitoaan.
Opiskelija

Tyydyttävä T1






Hyvä H2





Kiitettävä K3






tuottaa luovan ilmaisun keinoin oman pienimuotoisen teoksen ohjatusti yksin
tai yhteistyössä muiden kanssa
käyttää monilukutaitoaan luovassa ilmaisussaan
kokeilee luovan ilmaisun keinoja myös ryhmässä toimiessaan
tekee havaintoja omasta luovan ilmaisun prosessistaan
tuottaa luovan ilmaisun keinoin oman teoksen itsenäisesti tai yhteistyössä
muiden kanssa
hyödyntää monilukutaitoaan luovassa ilmaisussaan
soveltaa luovan ilmaisun keinoja myös ryhmässä toimiessaan
arvioi omaa luovan ilmaisun prosessiaan
tuottaa luovan ilmaisun keinoin laajahkon oman teoksen itsenäisesti tai
yhteistyössä muiden kanssa
hyödyntää monilukutaitoaan monipuolisesti luovassa ilmaisussaan
soveltaa monipuolisia luovan ilmaisun keinoja myös ryhmässä toimiessaan
arvioi ja kehittää omaa luovan ilmaisun prosessiaan.

Osa‐alue: Taide ja luova ilmaisu
Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa



havainnoida ja kerätä tietoa kulttuuriympäristöstä ja sen ilmiöistä
suunnitella ja toteuttaa teoksen, tuotteen tai palvelun luovan ilmaisun keinoin.

Osaamisen arviointi

Opiskelija havainnoi ja kerää tietoa kulttuuriympäristöstä ja sen ilmiöistä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1




Hyvä H2




Kiitettävä K3




havainnoi kulttuuriympäristöään ja kerää tietoa joistakin ilmiöistä yhdessä
muiden kanssa
tekee tulkintoja kulttuurin ilmiöistä
havainnoi kulttuuriympäristöään ja kerää tietoa sen ilmiöistä työskentelynsä
tueksi
tekee tulkintoja kulttuurin ilmiöistä eri näkökulmista
havainnoi monipuolisesti kulttuuriympäristöään ja kerää tietoa itsenäisesti sen
ilmiöistä
tekee tulkintoja kulttuurin ilmiöistä.

Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa teoksen, tuotteen tai palvelun luovan ilmaisun keinoin.
Opiskelija

Tyydyttävä T1




suunnittelee teoksen, tuotteen tai palvelun yhdessä muiden kanssa
toteuttaa teoksen, tuotteen tai palvelun luovan ilmaisun keinoin ja tekee
havaintoja suunnittelu‐ ja toteutusprosessista

Hyvä H2



suunnittelee pienimuotoisen teoksen, tuotteen tai palvelun itsenäisesti tai
yhdessä muiden kanssa
toteuttaa teoksen, tuotteen tai palvelun luovan ilmaisun keinoin sekä arvioi
suunnittelu‐ ja toteutusprosessia



Kiitettävä K3




suunnittelee laajahkon teoksen, tuotteen tai palvelun itsenäisesti tai yhdessä
muiden kanssa
toteuttaa teoksen, tuotteen tai palvelun luovan ilmaisun keinoin sekä arvioi ja
kehittää edelleen suunnittelu‐ ja toteutusprosessia.

TUTKINNON OSA: MATEMAATTIS‐LUONNONTIETEELLINEN
OSAAMINEN
Osa‐alue: Matematiikka ja matematiikan soveltaminen
Pakolliset osaamistavoitteet, 4 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa






tehdä peruslaskutoimitukset, toteuttaa mittayksiköiden muunnokset ja soveltaa
talousmatematiikkaa oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa
tehdä havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominaisuuksista
käyttää loogista päättelykykyä ja tarvittavia teknisiä apuvälineitä matemaattisten
ongelmien ratkaisemiseen
arvioida menetelmän käyttökelpoisuutta, tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa
arvioida matemaattista osaamistaan.

Osaamisen arviointi

Opiskelija tekee peruslaskutoimitukset, toteuttaa mittayksiköiden muunnokset ja soveltaa
talousmatematiikkaa oman alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa.
Opiskelija

Tyydyttävä T1




Hyvä H2





Kiitettävä K3



laskee tavanomaisimmat oman alan ja arkielämään liittyvät laskutoimitukset
tekee ohjeiden avulla yksinkertaisia arki‐ ja työelämään liittyviä
talousmatematiikan laskelmia
suorittaa sujuvasti oman alan ja arkielämään liittyvät laskutoimitukset
tekee yksinkertaisia arki‐ ja työelämään liittyviä talousmatematiikan laskelmia
soveltaa oman alan ja arkielämään tarvittavia laskutoimituksia ja arvioi tulosten
tarkkuustasoa
tekee arki‐ ja työelämään liittyviä talousmatematiikan laskelmia ja tekee
vertailujen pohjalta perusteltuja johtopäätöksiä.

Opiskelija tekee havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominaisuuksista.

Opiskelija

Tyydyttävä T1




Hyvä H2






Kiitettävä K3

laskee tavanomaisimmat pinta‐ala‐ ja tilavuuslaskutoimitukset
ratkaisee käytännön ongelmia geometriaa hyväksikäyttäen tarviten ajoittain
ohjausta
laskee sujuvasti tavanomaisimmat pinta‐ala‐ ja tilavuuslaskutoimitukset
ratkaisee alan käytännön ongelmia geometriaa hyväksikäyttäen
soveltaa työtehtäviin pinta‐ala‐ ja tilavuuslaskutoimituksia ja arvioi tuloksia
ratkaisee oman alan käytännön ongelmia geometriaa hyväksikäyttäen.

Opiskelija käyttää loogista päättelykykyä ja tarvittavia teknisiä apuvälineitä matemaattisten
ongelmien ratkaisemiseen.
Opiskelija

Tyydyttävä T1





Hyvä H2

Kiitettävä K3











ratkaisee oman alaan liittyviä, keskeisiä matemaattisia ongelmia hyödyntäen
yksinkertaisia laskutoimituksia
käyttää laskinta ja muita teknisiä apuvälineitä, kuten matemaattisia ohjelmistoja,
työtehtäviin liittyvien matemaattisten perustehtävien ratkaisemiseen
hyödyntää ohjeen mukaan taulukoita ja piirroksia työelämän tehtävien
ratkaisemiseen
käsittelee tilastollisia aineistoja ja tulkitsee tunnuslukuja tarviten ajoittain ohjausta
ratkaisee omaan alaan liittyviä ongelmia matemaattisten menetelmien avulla
käyttää sujuvasti laskinta ja muita apuvälineitä, kuten matemaattisia
ohjelmistoja, ammattialaan liittyvien ongelmien ratkaisemiseen
hyödyntää taulukoita ja piirroksia työelämän tehtävien ratkaisemiseen
käsittelee tilastollisia aineistoja ja tulkitsee tunnuslukuja
soveltaa matemaattisia menetelmiä omaan alaan liittyvien ongelmien asetteluun
ja ratkaisemiseen sekä arvioi tulosten luotettavuutta ja tarkkuustasoa
hyödyntää monipuolisesti ja tehokkaasti laskimen ja muiden apuvälineiden
kuten matemaattisien ohjelmistojen ominaisuuksia ammattialaan liittyvien
ongelmien ratkaisemiseen
hyödyntää taulukoita ja piirroksia ja muuta tilastollisesti tuotettua materiaalia
työelämän matemaattisen ongelmien ratkaisemiseen
käsittelee oman alan tilastollisia aineistoja ja tulkitsee tunnuslukuja.

Opiskelija arvioi menetelmän käyttökelpoisuutta, tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa.
Opiskelija

Tyydyttävä T1
Hyvä H2

Kiitettävä K3








tarkistaa keskeisten tulosten suuruusluokan
arvioi käytetyn menetelmän käyttökelpoisuutta
tarkistaa tulosten suuruusluokan ja arvioi niiden oikeellisuuden
arvioi käytetyn menetelmän käyttökelpoisuutta ja pohtii mahdollisia muita
menetelmiä tulosten aikaansaamiseksi
tarkistaa tulosten suuruusluokan ja arvioi huolellisesti niiden oikeellisuuden
arvioi käytetyn menetelmän käyttökelpoisuutta ja arvioi mahdollisia muita
menetelmiä tulosten aikaansaamiseksi.

Opiskelija arvioi matemaattista osaamistaan.
Opiskelija

Tyydyttävä T1



arvioi omaa matemaattista osaamistaan

Hyvä H2



arvioi omaa matemaattista osaamistaan sekä perustelee arviotaan

Kiitettävä K3



arvioi omaa matemaattista osaamistaan sekä perustelee arviotaan ja
määrittelee kehittämistarpeitaan.

Osa‐alue: Matematiikka ja matematiikan soveltaminen
Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa







ratkaista työhönsä liittyviä matemaattisia ongelmia päättelemällä, yhtälöillä ja kuvaajien
avulla
hankkia, ryhmitellä ja tulkita matemaattista tietoa
tuottaa tilastoaineistosta informaatiota, tulkita graafisia esityksiä ja laskea
todennäköisyyksiä
arvioida matemaattisten tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa
soveltaa arki‐ ja työelämässä tarvittavaa talousmatematiikkaa
arvioida alan matemaattista osaamistaan.

Osaamisen arviointi

Opiskelija ratkaisee työhönsä liittyviä matemaattisia ongelmia päättelemällä, yhtälöillä ja
kuvaajien avulla.
Opiskelija

Tyydyttävä T1




Hyvä H2
Kiitettävä K3






käyttää yksinkertaisia matemaattisia yhtälöitä työhönsä liittyvissä
matemaattisten ongelmien ratkaisemisessa
käyttää ohjeen mukaan yhtälöitä, taulukoita ja piirroksia alakohtaisissa
tehtävissä
mallintaa ja ratkaista tavanomaisia ongelmia matemaattisesti
muodostaa ja käyttää tavanomaisia matemaattisia yhtälöitä
mallintaa ja ratkaista työhön liittyviä ongelmia matemaattisesti
käyttää soveltaen yhtälöitä, taulukoita ja piirroksia alakohtaisissa tehtävissä.

Opiskelija hankkii, ryhmittelee ja tulkitsee matemaattista tietoa.
Opiskelija

Hyvä H2





Kiitettävä K3




Tyydyttävä T1



tunnistaa omaan alaan liittyvää keskeistä matemaattista tietoa
kerää ja ryhmittelee graafista ja taulukoitua tietoa eri lähteistä
tunnistaa ja vertailee omaan alaan liittyvää matemaattista tietoa tarpeen
mukaan, käyttäen lähteenä tilastoja, taulukoita ja graafisia esityksiä
kerää, ryhmittelee ja analysoi graafista ja taulukoitua tietoa eri lähteistä
tunnistaa, arvioi ja tekee johtopäätöksiä omaan alaan liittyvästä
matemaattisesta tiedosta
kerää tietoa monipuolisesti soveltaen ja käyttäen tiedonlähteenä tilastoja,
taulukoita ja graafisia esityksiä ja ryhmittelee niiden pohjalta tietoa erilaisiin
tarpeisiin.

Opiskelija tuottaa tilastoaineistosta informaatiota, tulkitsee graafisia esityksiä ja laskee
todennäköisyyksiä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1




Hyvä H2




Kiitettävä K3




tuottaa ohjattuna tilastoaineistosta keskeisimpiä tunnuslukuja
ymmärtää todennäköisyyslaskennan merkityksen työssään ja laskee
yksinkertaisia todennäköisyyksiä
tuottaa alaan liittyvästä tilastoaineistosta keskeisimpiä tunnuslukuja
ymmärtää todennäköisyyslaskennan merkityksen työssään ja laskee
todennäköisyyksiä
tuottaa itsenäisesti alaan liittyvästä tilastoaineistosta keskeisimpiä tunnuslukuj
ymmärtää todennäköisyyslaskennan merkityksen työssään ja laskee
itsenäisesti todennäköisyyksiä.

Opiskelija arvioi matemaattisen ratkaisun oikeellisuutta ja tuloksen suuruusluokkaa.
Opiskelija

Tyydyttävä T1



Hyvä H2



Kiitettävä K3



varmistaa yksinkertaisten matemaattisten ratkaisujen oikeellisuuden ja
hahmottaa tuloksen suuruusluokan
varmistaa omaan alaan liittyvien matemaattisten ratkaisujen oikeellisuuden
ja päättelee tuloksen suuruusluokan
varmistaa monivaiheisten matemaattisten ratkaisujen oikeellisuuden ja
päättelee tuloksen suuruusluokan.

Opiskelija soveltaa arki‐ ja työelämässä tarvittavaa talousmatematiikkaa.

Opiskelija

Tyydyttävä T1



tekee yksinkertaisia kustannus‐ ja kannattavuusvertailuja

Hyvä H2



tekee kustannus‐ ja kannattavuusvertailuja ja tekee vertailujen pohjalta
johtopäätöksiä

Kiitettävä K3



tekee monivaiheisia kustannus‐ ja kannattavuusvertailuja ja tekee vertailujen
pohjalta perusteltuja johtopäätöksiä.

Opiskelija arvioi alan matemaattista osaamistaan.
Opiskelija

Tyydyttävä T1



arvioi matematiikan merkitystä työssään ja omaa matemaattista osaamistaan

Hyvä H2



arvioi matematiikan merkitystä työssään ja omaa matemaattista osaamistaan
sekä perustelee arviotaan

Kiitettävä K3



arvioi matematiikan merkitystä työssään ja omaa matemaattista osaamistaan
sekä perustelee arviotaan ja määrittelee kehittämistarpeitaan.

Osa‐alue: Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen
Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
 tunnistaa keskeiset fysiikan käsitteet ja soveltaa niitä arki‐ ja työelämässä
 huomioida kemialliset aineet ja niiden ominaisuudet työssään
 arvioida fysiikan ja kemian osaamistaan.
Osaamisen arviointi

Opiskelija tunnistaa keskeiset fysiikan käsitteet ja soveltaa niitä arki‐ ja työelämässä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1




Hyvä H2





Kiitettävä K3






kuvaa tavanomaisia fysiikan ilmiöitä keskeisillä käsitteillä
yhdistää tavanomaiset fysiikan ilmiöihin liittyvät ominaisuudet ja suureet
toisiinsa tarviten ajoittain ohjausta
käyttää fysiikan taitojaan työssään ohjatusti
kuvaa ja perustelee fysiikan ilmiöitä keskeisillä käsitteillä
yhdistää tavanomaiset fysiikan ilmiöihin liittyvät ominaisuudet ja suureet
toisiinsa
käyttää fysiikan taitojaan työssään monipuolisesti
kuvaa ja perustelee monipuolisesti fysiikan ilmiöitä keskeisillä käsitteillä
yhdistää fysiikan ilmiöihin liittyvät ominaisuudet ja suureet
toisiinsa
soveltaa fysiikan taitojaan monipuolisesti työssään.

Opiskelija huomioi kemialliset aineet ja niiden ominaisuudet työssään.
Opiskelija

Tyydyttävä T1





Hyvä H2





Kiitettävä K3





kuvaa tavanomaisia kemiallisia ilmiöitä keskeisillä käsitteillä
ottaa huomioon työssään käytettävien tavallisimpien kemiallisten aineiden
ominaisuudet ja ympäristöriskit
käsittelee kemiallisia aineita niin, ettei vaaranna omaa, muiden eikä ympäristön
turvallisuutta
kuvaa ja perustelee kemiallisia ilmiöitä keskeisillä käsitteillä
ottaa huomioon työssään käytettävien kemiallisten aineiden ominaisuudet ja
ympäristöriskit
käsittelee kemiallisia aineita niin, ettei vaaranna omaa, muiden eikä ympäristön
turvallisuutta.
kuvaa ja perustelee monipuolisesti kemiallisia ilmiöitä keskeisillä käsitteillä
ottaa vastuullisesti huomioon työssään käytettävien kemiallisten aineiden
ominaisuudet ja ympäristöriskit
käsittelee kemiallisia aineita niin, ettei vaaranna omaa, muiden eikä ympäristön
turvallisuutta.

Opiskelija arvioi fysiikan ja kemian osaamistaan.
Opiskelija

Tyydyttävä T1



arvioi fysiikan ja kemian osaamistaan

Hyvä H2



arvioi fysiikan ja kemian osaamistaan sekä perustelee arviotaan

Kiitettävä K3



arvioi fysiikan ja kemian osaamistaan sekä perustelee arviotaan ja määrittelee
kehittämistarpeitaan.

Osa‐alue: Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen
Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa





kuvata ja selittää ilmiöitä lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin käsitteiden ja
lainalaisuuksien avulla työssään
tehdä kokeellisia mittauksia ja havaintoja omaan työhönsä liittyvistä fysikaalisista ja
kemiallisista ilmiöistä
käsitellä kokeellisia mittaustuloksia ja analysoida havaintoja oman alan fysikaalisista ja
kemiallisista ilmiöistä
arvioida fysiikan ja kemian osaamistaan.

Osaamisen arviointi

Opiskelija kuvaa ja selittää ilmiöitä lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin käsitteiden ja
lainalaisuuksien avulla työssään.
Opiskelija

Tyydyttävä T1



kuvaa ja selittää lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin käsitteitä ja lainalaisuuksia
työtehtävissään tarviten ajoittain ohjausta

Hyvä H2



kuvaa ja selittää johdonmukaisesti lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin käsitteitä
ja lainalaisuuksia työtehtävissään

Kiitettävä K3



kuvaa ja selittää itsenäisesti lämpöopin, mekaniikan ja sähköopin käsitteitä ja
lainalaisuuksia työtehtävissään.

Opiskelija tekee kokeellisia mittauksia ja havaintoja omaan työhönsä liittyvistä fysikaalisista ja
kemiallisista ilmiöistä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1




Hyvä H2




Kiitettävä K3




laskee ohjattuna pitoisuuksia ja aineiden määriä sekä hankkii ohjatusti tietoa
kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteista
tekee mittauksia ja kokeellisia havaintoja käyttäen tavallisimpia menetelmiä ja
välineitä ohjatussa työtilanteessa
laskee pitoisuuksia ja aineiden määriä sekä hankkii tietoa kemikaalien
käyttöturvallisuustiedotteista
tekee mittauksia ja kokeellisia havaintoja käyttäen tavallisimpia menetelmiä ja
välineitä omatoimisesti
laskee itsenäisesti pitoisuuksia ja aineiden määriä sekä hankkii tietoa kemikaalien
käyttöturvallisuustiedotteista monipuolisia tietolähteitä hyödyntäen
tekee mittauksia ja kokeellisia havaintoja käyttäen alalle soveltuvia menetelmiä ja
välineitä hyödyntäen.

Opiskelija käsittelee kokeellisia mittaustuloksia ja analysoi havaintoja oman alan fysikaalisista ja
kemiallisista ilmiöistä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1





Hyvä H2








Kiitettävä K3

esittää keskeiset tulokset taulukoilla ja graafisilla esityksillä
arvioi mittaustulosten luotettavuutta ohjatussa työtilanteessa
määrittelee mahdollisia virhetekijöitä ja ilmoittaa tuloksen riittävällä tarkkuudella
tarviten ajoittain ohjausta
esittää keskeiset tulokset taulukoilla ja graafisilla esityksillä
arvioi mittaustulosten luotettavuutta johdonmukaisesti
määrittelee mahdollisia virhetekijöitä ja ilmoittaa tuloksen riittävällä tarkkuudella
esittää keskeiset tulokset taulukoilla ja graafisilla esityksillä havainnollisesti
arvioi itsenäisesti mittaustulosten luotettavuutta ja tekee niistä johtopäätöksiä
määrittelee mahdollisia virhetekijöitä ja ilmoittaa tuloksen oikealla tarkkuudella.

Opiskelija arvioi alan fysiikan ja kemian osaamistaan.
Opiskelija

Tyydyttävä T1



arvioi fysiikan ja kemian merkitystä työssään ja fysiikan ja kemian osaamistaan

Hyvä H2



arvioi fysiikan ja kemian merkitystä työssään ja fysiikan ja kemian osaamistaan
sekä perustelee arviotaan

Kiitettävä K3



arvioi fysiikan ja kemian merkitystä työssään ja fysiikan ja kemian osaamistaan
sekä perustelee arviotaan ja määrittelee kehittämistarpeitaan.

TUTKINNON OSA: YHTEISKUNTA‐ JA TYÖELÄMÄ‐
OSAAMINEN
Osa‐alue: Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa




toimia osana suomalaista yhteiskuntaa
käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja
suunnitella omaa talouttaan ja arvioida siihen liittyviä riskejä.

Osaamisen arviointi

Opiskelija toimii osana suomalaista yhteiskuntaa.
Opiskelija

Tyydyttävä T1

Hyvä H2

Kiitettävä K3











toimii tasa‐arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen
tuntee yleisimpiä kansalaisen perusoikeuksia ja ‐velvollisuuksia
tunnistaa aktiivisena kansalaisena toimimisen tapoja
toimii tasa‐arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen
tunnistaa ja toimii hyödyntäen kansalaisen perusoikeuksia ja tunnistaa
perusvelvollisuudet
toimii aktiivisena kansalaisena
toimii tasa‐arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen
tunnistaa ja edistää toiminnallaan kansalaisen perusoikeuksien toteutumista ja
tunnistaa kansalaisen perusvelvollisuudet
hyödyntää monipuolisia tapoja toimia aktiivisena kansalaisena.

Opiskelija käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja.
Opiskelija

Tyydyttävä T1




tunnistaa ja käyttää yhteiskunnan tarjoamia peruspalveluja
tiedostaa oikeutensa kuluttajana

Hyvä H2




käyttää yhteiskunnan tarjoamia peruspalveluja tarkoituksenmukaisesti
toimii vastuullisesti ja tiedostaa oikeutensa kuluttajana

Kiitettävä K3



käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja tarkoituksenmukaisesti ja antaa
palautetta palveluiden kehittämiseksi
toimii vastuullisena kuluttajana tuntien oikeutensa ja tehden kestäviä valintoja.



Opiskelija suunnittelee henkilökohtaista talouttaan.
Opiskelija

Tyydyttävä T1

Hyvä H2

Kiitettävä K3














seuraa tulojaan ja menojaan
suunnittelee hankintoja ja vertailee erilaisia rahoitusvaihtoehtoja
asettaa henkilökohtaisia taloustavoitteita
ennakoi talouttaan erilaissa elämäntilanteissa tunnistaen riskejä
seuraa tulojaan ja menojaan
suunnittelee hankintoja ja vertailee erilaisia rahoitusvaihtoehtoja
asettaa henkilökohtaisia taloustavoitteita sekä arvioi niiden toteutumista
ennakoi talouttaan erilaissa elämäntilanteissa
seuraa tulojaan ja menojaan
suunnittelee hankintoja ja vertailee erilaisia rahoitusvaihtoehtoja
asettaa henkilökohtaisia taloustavoitteita
ennakoi talouttaan erilaissa elämäntilanteissa ja toimii suunnitelmallisesti
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Osa‐alue: Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa




osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
arvioida alansa merkitystä yhteiskunnassa
tulkita kansantalouden peruskäsitteitä ja tunnistaa keskeiset toimijat

Osaamisen arviointi

Opiskelija osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
Opiskelija

Tyydyttävä T1



Hyvä H2




Kiitettävä K3





hakee ohjattuna tietoa yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista ja
yhteiskunnallisesta päätöksenteosta
osallistuu muiden kanssa yhteiskunnalliseen toimintaan
hakee tietoa yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista ja
yhteiskunnallisesta päätöksenteosta
osallistuu itsenäisesti yhteiskunnalliseen toimintaan
hakee monipuolisesti tietoa yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista ja
yhteiskunnallisesta päätöksenteosta
osallistuu itsenäisesti yhteiskunnalliseen toimintaan määrittäen selkeästi
tavoitteensa.

Opiskelija arvioi alansa merkitystä yhteiskunnassa.
Opiskelija

Hyvä H2





Kiitettävä K3




Tyydyttävä T1



seuraa yhteiskunnallista keskustelua jonkin tietolähteen avulla
arvioi toimialansa merkitystä yhteiskunnassa
seuraa yhteiskunnallista keskustelua arvioiden sen merkitystä toimialallaan eri
tietolähteitä käyttäen
arvioi toimialansa merkitystä yhteiskunnassa ja tulevaisuuden muutosnäkymiä
seuraa yhteiskunnallista keskustelua osallistuen siihen jollakin tavalla ja
arvioiden sen merkitystä alallaan eri tietolähteitä monipuolisesti käyttäen
arvioi toimialansa merkitystä yhteiskunnassa ja tulevaisuuden muutosnäkymiä
monipuolisesti

Opiskelija tulkitsee kansantalouden peruskäsitteitä ja tunnistaa keskeiset toimijat.
Opiskelija

Tyydyttävä T1

Hyvä H2








Kiitettävä K3





seuraa taloutta koskevaa uutisointia
ymmärtää yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen heijastumista oman alan
työpaikkoihin ja työllisyyteen
kertoo esimerkkejä kansantalouden peruskäsitteistä ja toimijoista
seuraa taloutta koskevaa uutisointia ja sen merkitystä yhteiskunnassa
ymmärtää yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen heijastumista oman alan
työpaikkoihin ja työllisyyteen tehden joitakin johtopäätöksiä
selvittää kansantalouden peruskäsitteet ja keskeiset toimijat ja arvioi niiden
merkityksen kansantaloudelle
seuraa taloutta koskevaa uutisointia ja sen merkitystä yhteiskunnassa
kokonaisvaltaisesti
ymmärtää yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen heijastumista oman alan
työpaikkoihin ja työllisyyteen ja pohtii monipuolisesti teemaa
selvittää kansantalouden peruskäsitteet ja keskeiset toimijat, niiden
merkityksen ja näiden välisiä riippuvuussuhteita.

Osa‐alue: Työelämässä toimiminen
Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa





kartoittaa alan työtehtäviä ja työnantajia
hakea työpaikkaa ja kuvaa osaamistaan työllistyäkseen
solmia työsopimuksen työnantajan kanssa
toimia työyhteisössä.

Osaamisen arviointi

Opiskelija kartoittaa alan työtehtäviä ja työnantajia.
Opiskelija

Tyydyttävä T1



Hyvä H2



Kiitettävä K3



selvittää ohjattuna työllistymismahdollisuuksiaan ja alan työtehtävissä
tarvittavaa osaamista
selvittää työllistymismahdollisuuksiaan ja arvioi osaamistaan suhteessa
työtehtävissä tarvittavaan osaamiseen
selvittää monipuolisesti työllistymismahdollisuuksiaan ja arvioi osaamistaan
suhteessa työtehtävissä tarvittavaan osaamiseen tunnistaen osaamisen.

Opiskelija hakee työpaikkaa ja kuvaa osaamistaan työllistyäkseen.
Opiskelija

Tyydyttävä T1



Hyvä H2










Kiitettävä K3






tunnistaa ohjattuna työnhakukanavia ja kartoittaa oman osaamisensa kannalta
soveltuvia työtehtäviä
jäsentelee omaa ammatillista osaamistaan
etsii ohjeiden mukaan työtehtäviä
hakee ohjeiden mukaan työtä
kuvaa osaamistaan ja tuo esiin osaamisensa työnhakutilanteessa
tunnistaa työnhakukanavia ja kartoittaa oman osaamisensa kannalta soveltuvia
työtehtäviä.
jäsentelee ja konkretisoi omaa ammatillista osaamistaan eri näkökulmista
etsii työtehtäviä ja selvittää ammatillista verkostoaan
kokeilee erilaisia työnhaun tapoja ja valitsee niistä itselleen parhaiten
soveltuvan ja hakee töitä
kuvaa osaamistaan ja tuo esiin osaamisensa työnhakutilanteessa
tunnistaa työnhakukanavia ja kartoittaa oman osaamisensa kannalta
tarkoituksenmukaisia työtehtäviä ja niihin soveltuvia rohkeita työnhaun tapoja
jäsentelee, analysoi ja konkretisoi omaa ammatillista osaamistaan eri
näkökulmista
etsii aktiivisesti soveltuvia työtehtäviä ja selvittää ammatillista verkostoaan




kokeilee erilaisia työnhaun tapoja ja valitsee niistä itselleen parhaiten
soveltuvan ja hakee töitä
kuvaa osaamistaan monimuotoisesti ja tuo esiin osaamisensa
työnhakutilanteessa haettavan työntehtävän näkökulmasta.

Opiskelija solmii työsopimuksen työnantajan kanssa.
Opiskelija

Tyydyttävä T1
Hyvä H2

Kiitettävä K3








perehtyy ohjattuna oman alan työehtoihin ja keskeisen työlainsäädäntöön
tarkistaa työsopimuksen sisällön hyödyntäen asiantuntija‐apua
perehtyy oman alan työehtoihin ja keskeisen työlainsäädäntöön
tarkistaa työsopimuksesta sisällön ja keskustelee tarvittaessa työnantajan
kanssa vaihtoehdoista
perehtyy kattavasti oman alan työehtoihin ja keskeisen työlainsäädäntöön
tarkistaa työsopimuksesta sisällön ja keskustelee rakentavasti työnantajan
kanssa vaihtoehdoista

Opiskelija toimii työyhteisössä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1

Hyvä H2









Kiitettävä K3







noudattaa annettuja työaikoja ja sovittuja toimintatapoja
noudattaa työssään ulkonäkö‐ ja pukeutumisohjeita tarviten ajoittain ohjausta
huolehtii työssään tarkoituksenmukaisesta suojavaatetuksesta
työturvallisuusohjeita noudattaen
työskentelee osana monimuotoista työyhteisöä
noudattaa annettuja työaikoja ja sovittuja toimintatapoja sekä toimii
joustavasti erilaisissa tilanteissa
noudattaa työssään ulkonäkö‐ ja pukeutumisohjeita
huolehtii työssään tarkoituksenmukaisesta suojavaatetuksesta
työturvallisuusohjeita noudattaen
työskentelee luontevasti osana monimuotoista työyhteisöä
noudattaa annettuja työaikoja ja sovittuja toimintatapoja ja toimii joustavasti
erilaisissa ja muuttuvissa tilanteissa
noudattaa työssään ulkonäkö‐ ja pukeutumisohjeita ottaen huomioon
erityistilanteet oma‐aloitteisesti
huolehtii työssään tarkoituksenmukaisesta suojavaatetuksesta
työturvallisuusohjeita noudattaen
työskentelee aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti osana monimuotoista työyhteisöä.

Osa‐alue: Työelämässä toimiminen
Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa




osallistua työpaikan toimintatapojen kehittämiseen
myydä osaamistaan kansainvälisille työmarkkinoille
toimia erilaisissa työelämän vuorovaikutus‐ ja ryhmätilanteissa.

Osaamisen arviointi

Opiskelija osallistuu työpaikan toimintatapojen kehittämiseen.
Opiskelija

Tyydyttävä T1





Hyvä H2





Kiitettävä K3





tunnistaa kehittämiskohteita omassa toiminnassaan
kokeilee uusia toimintatapoja työyhteisön tuella
tekee kehittämisehdotuksia uusista toimintatavoista ja muuttaa omaa
toimintaansa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
tunnistaa kehittämiskohteita sekä omissa että työyhteisön toimintavoissa
yhteistyössä muiden kanssa
kokeilee uusia toimintatapoja työyhteisön tuella ja kehittää niitä saatujen
kokemusten perusteella
tekee perusteltuja kehittämisehdotuksia uusista toimintatavoista ja muuttaa
omaa toimintaansa
ennakoi tulevia kehitysnäkymiä ja tunnistaa kehittämiskohteita sekä omissa
että työyhteisön toimintavoissa
edistää uusien toimintatapojen kokeilua työyhteisössä ja kehittää niitä saatujen
kokemusten perusteella
tekee perusteltuja kehittämisehdotuksia uusista toimintatavoista sekä edistää
toimintatapojen käyttöönottoa työyhteisössä.

Opiskelija myy osaamistaan kansainvälisille työmarkkinoille.
Opiskelija

Tyydyttävä T1





Hyvä H2





etsii tietoa työpaikoista kansainvälisillä työmarkkinoilla hyödyntäen mediaa
laatii työhakemuksen ja kuvaa osaamistaan, mutta tarvitsee ajoittain näihin
ohjausta
toimii työnhaussa eri kulttuuritaustaisen ihmisten kanssa hyödyntäen
kielitaitoaan, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
etsii itselleen soveltuvia työpaikkoja kansainvälistä työmarkkinoilta hyödyntäen
eri medioista saatavaa tietoa
laatii selkeän työhakemuksen ja kuvaa omaa osaamistaan
kertoo osaamisestaan ja toimii työnhaussa eri kulttuuritaustaisen ihmisten
kanssa hyödyntäen kielitaitoaan

Kiitettävä K3





käyttää monipuolisesti eri medioita etsiessään itselleen soveltuvia työpaikkoja
kansainvälisiltä työmarkkinoilta ja selvittäessään niissä vaadittavaa osaamista
laatii selkeän työpaikkahakemuksen tunnistaen omat vahvuutensa sekä kuvaa
oman osaamisensa monipuolisesti osaamisensa haettavan työpaikan
näkökulmasta
kertoo osaamisestaan monipuolisesti ja toimii työnhaussa käyttäen hyvää
kielitaitoaan eri kulttuuritaustaisen ihmisten kanssa.

Opiskelija toimii erilaisissa työelämän vuorovaikutus‐ ja ryhmätilanteissa.
Opiskelija

Tyydyttävä T1




Hyvä H2




Kiitettävä K3




toimii työpaikan tavanomaisissa asiakaspalvelu‐ ja vuorovaikutustilanteissa
hyvää vuorovaikutusta rakentaen
kehittää vuorovaikutustaitojaan ryhmän tuella hyödyntäen psykologista tietoa
työyhteisön hyvinvoinnin edistämisestä ja ongelmatilanteiden ennalta
ehkäisemisestä
toimii tiedostaen roolien, normien ja ryhmädynamiikan merkityksen ihmisten
välisessä toiminnassa sekä tunnistaa erilaisia toiminta tapoja ja niiden
vaikutusta työkulttuuriin
kehittää vuorovaikutustaitojaan hyödyntäen psykologista tietoa työyhteisön
hyvinvoinnin edistämisestä ja ongelmatilanteiden ennalta ehkäisemisestä
soveltaa psykologista tietoa toimiessaan työssä eri rooleissa ja toimii
yhteistyökykyisesti erilaisista yhteiskunnallisista oloista ja kulttuuritaustoista
lähtöisin olevien ihmisten kanssa
kehittää vuorovaikutustaitojaan edistäen toiminnallaan työyhteisön
hyvinvointia sekä ennalta ehkäisee ongelmatilanteita hyödyntäen aihealueen
psykologista tietoa.

Osa‐alue: Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa



toimia yhteistyössä yrityksen tavoitteita edistäen
ideoida liikeidean ja arvioida sen toteuttamismahdollisuuksia.

Osaamisen arviointi

Opiskelija toimii yhteistyössä yrityksen tavoitteita edistäen.
Opiskelija

Tyydyttävä T1

Hyvä H2

Kiitettävä K3

















selvittää, mikä merkitys yritystoiminnalla on yhteiskunnassa
kuvaa organisaation liiketoimintamallin ja ansaintalogiikan pääpiirteet
arvioi omaa osaamistaan ja kuvaa toimintansa merkityksen osana työyhteisöä
toimii tavanomaisissa tehtävissä taloudellisesti ja tehokkaasti
tekee yhteistyötä muiden kanssa
selvittää monipuolisesti, mikä merkitys yritystoiminnalla on yhteiskunnassa
kuvaa organisaation liiketoimintamallin ja ansaintalogiikan pääpiirteet
arvioi omaa osaamistaan realistisesti ja kuvaa toimintansa merkityksen osana
työyhteisöä tunnistaen työnsä vaikutukset tulokseen
toimii tehtävissään oma‐aloittaisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti
toimii luontevassa vuorovaikutuksessa ja tekee yhteistyötä muiden kanssa
selvittää alansa yritystoiminnanmerkityksen yhteiskunnassa ja ennakoi alan
tulevia kehitysnäkymiä
kuvaa organisaation liiketoimintamallin ja ansaintalogiikan pääpiirteet
arvioi omaa osaamistaan monipuolisesti ja kuvaa toimintansa merkityksen
osana työyhteisöä ja organisaation toimintaa tunnistaen työnsä vaikutukset
tulokseen
toimii tehtävissään taloudellisesti ja tehokkaasti osoittaen kehittävää työotetta
ja kykyä ongelmanratkaisuun
tekee yhteistyötä muiden kanssa edistäen työyhteisön hyvinvointia ja yhteisten
tavoitteiden saavuttamista

Opiskelija ideoi liikeidean ja arvioi sen toteuttamismahdollisuuksia.
Opiskelija

Tyydyttävä T1







ideoi liikeidean
perustelee itselle soveltuvan yritysmuodon
tietää keskeiset tukipalvelut ja tietolähteet, joita voi hyödyntää yrityksen
perustamiseksi
arvioi yritystoiminnan edellyttämiä taloudellisia resursseja ja niiden
saatavuutta
nimeää toiminnallisia resursseja

Hyvä H2









Kiitettävä K3












kuvaa liikeidean toteuttamiseksi tarvittavia verkostoja
arvioi liiketoiminnan kannattavuutta
arvioi valmiuksiaan toimia yrittäjänä tunnistaen yritystoiminnan keskeiset riskit
ideoi liikeidean ja arvioi sen toimivuutta kriittisesti
perustelee itselle soveltuvan yritysmuodon tunnistaen yritysmuotojen
keskeiset eroavaisuudet
tietää keskeiset tukipalvelut ja hyödyntää tietolähteitä yrityksen perustamiseksi
arvioi yritystoiminnan edellyttämiä taloudellisia ja toiminnallisia resursseja sekä
niiden saatavuutta
kuvaa monipuolisesti liikeidean toteuttamiseksi tarvittavia verkostoja
tekee laskelmia liiketoiminnan kannattavuudesta
arvioi valmiuksiaan toimia yrittäjänä tunnistaen yritystoiminnan riskejä
ideoi innovatiivisen liikeidean, joka perustuu monipuoliseen
toimintaympäristön analyysiin
analysoi eri yritysmuotojen soveltuvuuden itselleen ja liikeidealleen
hyödyntää tarkoituksenmukaisesti erilaisia tukipalveluita ja tietolähteitä
yrityksen perustamiseksi
tekee suunnitelman yritystoiminnan edellyttämien taloudellisten ja
toiminnallisten resurssien saatavuuden ja riittävyyden varmistamiseen
kuvaa monipuolisesti liikeidean toteuttamiseksi tarvittavia verkostoja ja arvioi
kriittisesti yhteistyön mahdollisuuksia
analysoi liiketoiminnan kannattavuutta
arvioi monipuolisesti valmiuksiaan toimia yrittäjänä tiedostaen yritystoiminnan
riskit.

Osa‐alue: Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
Pakolliset osaamistavoitteet, 2 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa





huolehtia terveydestään ja toimintakyvystään
arvioida toimintaympäristönsä ja toimintansa turvallisuutta ja terveellisyyttä
ehkäistä tupakoinnin ja päihteiden käytön haittavaikutuksia
ehkäistä tapaturmien syntymistä ja antaa ensiapua.

Osaamisen arviointi

Opiskelija huolehtii terveydestään ja toimintakyvystään.
Opiskelija

Tyydyttävä T1





Hyvä H2






Kiitettävä K3






etsii tietoa ikäluokkaansa liittyvistä terveyseroista ja mahdollisuuksista oman
terveyden ja toimintakykynsä edistämiseksi osittain ohjattuna
laatii itselleen toteuttamiskelpoisen suunnitelman oman terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseksi ottaen siinä huomioon mm. liikunnan, terveellisen ravinnon, levon,
unen, virkistyksen, ja ihmissuhteiden merkityksen päivittäisissä toiminnoissa
edistää terveyttään ja hyvinvointiaan suunnitelman mukaisesti ja arvioi tavoitteiden
toteutumista osittain ohjattuna
etsii tietoa ikäluokkaansa liittyvistä terveyseroista ja mahdollisuuksista oman
terveyden ja toimintakykynsä edistämiseksi
laatii itselleen yksilöllisen suunnitelman oman terveyden ja hyvinvoinnin
edistämiseksi ottaen siinä monipuolisesti huomioon liikunnan, terveellisen
ravinnon, levon, unen, virkistyksen ja ihmissuhteiden merkityksen opiskelu‐ ja
työkyvyn ylläpitämiseksi
edistää terveyttään ja hyvinvointiaan suunnitelman mukaisesti ja arvioi realistisesti
oman toimintansa vaikutuksia ja tavoitteiden toteutumista
etsii monipuolista tietoa ikäluokkaansa liittyvistä terveyseroista ja mahdollisuuksista
oman terveyden ja toimintakykynsä edistämiseksi
laatii itselleen tilannekohtaisesti päivitettävän ja monipuolisen suunnitelman
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ottaen siinä huomioon liikunnan,
terveellisen ravinnon, levon, unen, virkistyksen ja ihmissuhteiden merkityksen
opiskelu‐ ja työtoimintakyvyn ylläpitämiseksi
edistää terveyttään ja hyvinvointiaan aktiivisesti ja arvioi realistisesti suunnitelman
toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista hyödyntäen arvioinnissa myös muilta
saamaansa palautetta.

Opiskelija arvioi toimintaympäristönsä ja toimintansa turvallisuutta ja terveellisyyttä.
Opiskelija

Tyydyttävä T1





Hyvä H2




Kiitettävä K3






toimii sovittujen turvallisuutta ja terveyttä edistävien toimintaohjeiden mukaisesti,
mutta tarvitsee ajoittain ohjausta
ottaa työssään huomioon oman ammatin kuormittavuustekijät ja työkyvyn
kehittämisen merkityksen tarviten ajoittain ohjausta
selvittää ohjattuna ergonomian vaikutukset työkykyyn
toimii sovittujen turvallisuutta ja terveyttä edistävien toimintaohjeiden mukaisesti
yhteistyössä muiden kanssa
ottaa työssään huomioon oman ammatin kuormittavuustekijät ja edistää
työkykyään
selvittää ergonomian vaikutukset työkykyyn
toimii sovittujen turvallisuutta ja terveyttä edistävien toimintaohjeiden mukaisesti
yhteistyössä muiden kanssa ja arvioi toimintatapojensa kehittämistarpeita
ottaa työssään monipuolisesti huomioon oman ammatin kuormittavuustekijät ja
edistää työkykyään
selvittää ergonomian vaikutukset työkykyyn erilaisissa työympäristöissä.

Opiskelija ehkäisee tupakoinnin ja päihteiden käytön haittavaikutuksia.
Opiskelija

Tyydyttävä T1




Hyvä H2




Kiitettävä K3




hakee tietoa tavallisimmista tupakoinnin ja päihteiden käytön haittavaikutuksista
ihmisen terveydelle, mutta tarvitsee siinä ajoittain ohjausta
ottaa tiedot joiltain osin huomioon terveyttä ja hyvinvointia edistävässä
suunnitelmassaan
hakee tietoa terveyshaitoista sekä terveyttä ja opiskelu‐ ja työkykyä kuormittavista
tekijöistä
ottaa tiedot huomioon terveyttä ja hyvinvointia edistävässä suunnitelmassaan
hakee monipuolista näyttöön perustuvaa tietoa terveyshaitoista sekä terveyttä ja
opiskelu‐ ja työkykyä kuormittavista tekijöistä
ottaa tiedot monipuolisesti huomioon terveyttä ja hyvinvointia edistävässä
suunnitelmassaan ja toiminnassaan.

Opiskelija ehkäisee tapaturmien syntymistä ja antaa ensiapua.
Opiskelija

Tyydyttävä T1




ennakoi mahdollisia tapaturmariskejä liikuntatilanteissa
antaa ensiapua tavallisimmissa ensiapua vaativissa tilanteissa, tunnistaa
osaamisensa rajat ja hakee lisäapua nopeasti

Hyvä H2




ehkäisee toiminnallaan liikuntatapaturmien syntymistä
antaa ensiapua ja hakee tilanteen niin vaatiessa lisäapua nopeasti

Kiitettävä K3





toimii huolellisesti ja ehkäisee liikuntatapaturmien syntymistä
antaa ensiapua ja hakee oikea‐aikaisesti lisäapua
estää toiminnallaan lisätapaturmien syntymistä

Osa‐alue: Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa



ylläpitää ja edistää työkykyään ja hyvinvointiaan liikunnan avulla
edistää oppilaitosyhteisön ja opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta.

Osaamisen arviointi

Opiskelija ylläpitää ja edistää työkykyään ja hyvinvointiaan liikunnan avulla.
Opiskelija

Tyydyttävä T1





Hyvä H2





Kiitettävä K3





pitää yllä fyysistä toimintakykyään ja osallistuu liikuntatilanteisiin annettujen
ohjeiden mukaan ja noudattaa reilun pelin periaatteita
käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia motorisia perustaitoja
seuraa kuormittumistaan ja työkykyvaatimuksia suhteessa omaan
toimintakykyynsä ohjattuna
pitää yllä fyysistä toimintakykyään ja osallistuu liikuntatilanteisiin aktiivisesti
reilun pelin periaatteita noudattaen
soveltaa monipuolisesti liikunnan harrastamiseen tarvittavia motorisia
perustaitoja
seuraa itsenäisesti kuormittumistaan ja työkykyvaatimuksia suhteessa omaan
toimintakykyynsä
seuraa, arvioi ja pitää yllä fyysistä toimintakykyään sekä osallistuu
liikuntatilanteisiin aktiivisesti edistäen reilun pelin periaatteiden toteutumista
soveltaa monipuolisesti liikunnan harrastamiseen tarvittavia motorisia
perustaitoja ja liikunnan lajitaitoja
arvioi perustellusti kuormittumistaan ja työkykyvaatimuksia suhteessa omaan
toimintakykyynsä.

Opiskelija edistää oppilaitosyhteisön ja opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta.
Opiskelija

Tyydyttävä T1



toimii opiskelijaryhmän jäsenenä osallisuutta edistävästi ja osallistuu
opiskelijoille järjestettyihin liikunta‐ ja muihin tapahtumiin sekä tilaisuuksiin

Hyvä H2



toimii aktiivisesti opiskelijaryhmän jäsenenä hyvinvointia edistävästi sekä
suunnittelee ja osallistuu opiskelijoiden järjestämiin liikunta‐ ja muihin
tapahtumiin sekä tilaisuuksiin

Kiitettävä K3



toimii aktiivisesti opiskelijaryhmän jäsenenä sekä suunnittelee ja osallistuu
opiskelijoiden järjestämiin liikunta‐ ja muihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin
hyvinvointia ja osallisuutta edistävästi

Osa‐alue: Opiskelu‐ ja urasuunnitteluvalmiudet
Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa
 tunnistaa omia kiinnostuksen kohteita, mahdollisuuksia ja tuen tarpeita.
 tehdä tutkintoaan ja uraa koskevia valintoja
 hankkia tutkinnon suorittamisen aikana tietoa erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista ja
koulutustarjonnasta
 valmistautua tutkinnon suorittamisen aikana työnhakuun ja oman osaamisen esittelyyn.
Osaamisen arviointi

Opiskelija tunnistaa omia kiinnostuksen kohteita, mahdollisuuksia ja tuen tarpeita.
Opiskelija

Tyydyttävä T1






Hyvä H2





Kiitettävä K3









kartoittaa omia vahvuuksia, valmiuksia ja kehittämiskohteita
tunnistaa kiinnostuksensa kohteita ja omia mahdollisuuksia ammattialalla
tarviten rohkaisua
seuraa satunnaisesti oman oppimisen edistymistä ja osaamisen hankkimista
arvioi omaa oppimista ja osaamista pyydettäessä
kartoittaa ja tunnistaa omia vahvuuksia, valmiuksia ja kehittämiskohteita
tunnistaa itsenäisesti kiinnostuksensa kohteita ja omia mahdollisuuksia
ammattialalla
seuraa oma‐aloitteisesti oman oppimisen edistymistä ja osaamisen hankkimista
tunnistaen mahdollisen tuen tarpeen
arvioi omaa oppimista ja osaamista säännöllisesti
kartoittaa monipuolisesti ja tunnistaa itsenäisesti omia vahvuuksia, valmiuksia
ja kehittämiskohteita
tunnistaa kiinnostuksensa kohteita ja arvioi realistisesti omia mahdollisuuksia
ammattialalla
ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja sen edistämisestä
seuraa sitoutuneesti oman oppimisen edistymistä ja osaamisen hankkimista
tunnistaen mahdollisen tuen tarpeen
arvioi omaa oppimista ja osaamista itsenäisesti sekä tekee tarvittavia
muutoksia.

Opiskelija tekee tutkintoaan ja uraa koskevia valintoja.
Opiskelija

Tyydyttävä T1







Hyvä H2






Kiitettävä K3








perehtyy itselleen sopiviin uravaihtoehtoihin hyödyntäen tietolähteitä ja
sähköisiä ohjauspalveluja
perehtyy oman tutkinnon muodostumiseen, tutkinnossa vaadittaviin
suorituksiin ja valinnan mahdollisuuksiin, jotka edistävät omaa työelämään
sijoittumista
seuraa tutkinnon suorittamisen edistymistä ohjatusti
tunnistaa ja kokeilee erilaisia oppimisympäristöjä osaamisen hankkimisessa
kartoittaa itselleen sopivia uravaihtoehtoja oman suunnitelman tueksi käyttäen
erilaisia tietolähteitä ja sähköisiä ohjauspalveluja
tietää oman tutkinnon muodostumisen, tutkinnossa vaadittavat suoritukset ja
valinnan mahdollisuudet, jotka edistävät työelämään sijoittumista ja omaa
urasuunnitelmaa
seuraa tutkinnon suorittamisen edistymistä oma‐aloitteisesti
käyttää erilaisia oppimisympäristöjä osaamisen hankkimisessa
kartoittaa monipuolisesti ja itsenäisesti uravaihtoehtoja oman suunnitelman
pohjalta käyttäen aktiivisesti erilaisia tietolähteitä ja sähköisiä ohjauspalveluja
tietää oman tutkinnon muodostumisen, tutkinnossa vaadittavat suoritukset ja
valinnan mahdollisuudet tehden itsenäisesti uraa edistäviä valintoja ja
päätöksiä
seuraa tutkinnon suorittamisen edistymistä aktiivisesti ja sitoutuneesti
käyttää ja valitsee omaa ammatillista kehittymistä tukevia oppimisympäristöjä.

Opiskelija hankkii tutkinnon suorittamisen aikana tietoa erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista
ja koulutustarjonnasta.
Opiskelija

Tyydyttävä T1





Hyvä H2





Kiitettävä K3





käyttää jatkokoulutukseen liittyviä tietolähteitä, ohjauspalveluja ja
hakujärjestelmiä
hankkii tietoa erilaisista jatkokoulutuksen vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista
ja suunnittelee omaa jatkosuunnitelmaa
perehtyy jatkokoulutuksen pääsyvaatimuksiin, hakumenettelyyn ja
valintakriteereihin
käyttää sujuvasti jatkokoulutukseen ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyviä
tietolähteitä, ohjauspalveluja ja hakujärjestelmiä
hankkii monipuolisesti tietoa itselleen sopivista erilaisista jatkokoulutuksen
vaihtoehdoista ja tekee jatkosuunnitelman
perehtyy monipuolisesti jatkokoulutuksen pääsyvaatimuksiin,
hakumenettelyyn ja valintakriteereihin
käyttää itsenäisesti jatkokoulutukseen ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyviä
tietolähteitä, ohjauspalveluja ja hakujärjestelmiä
hankkii aktiivisesti tietoa erilaisista jatkokoulutuksen vaihtoehdoista ja
hyödyntää tietoa omassa jatkosuunnitelmassa
perehtyy aktiivisesti ja oma‐aloitteisesti jatkokoulutuksen pääsyvaatimuksiin,
hakumenettelyyn ja valintakriteereihin.

Opiskelija valmistautuu tutkinnon suorittamisen aikana työnhakuun ja oman osaamisen esittelyyn.
Opiskelija

Tyydyttävä T1




Hyvä H2






Kiitettävä K3








perehtyy erilaisten työpaikkojen tarjoamiin mahdollisuuksiin, työympäristöihin
ja uravaihtoehtoihin
tekee omaa osaamistaan esittelevän tuotoksen työnhakua varten ja
harjoittelee osaamisen esittelyä
hakee työpaikkoja
päivittää urasuunnitelmaansa työllistymistä varten
perehtyy monipuolisesti erilaisten työpaikkojen tarjoamiin mahdollisuuksiin
työympäristöihin ja kartoittaa itselle sopivia uravaihtoehtoja
tekee omaa osaamistaan esittelevän tuotoksen työnhakua varten ja esittelee
osaamistaan kattavasti
hakee työpaikkoja ja käyttää erilaisia hakujärjestelmiä ja ‐menetelmiä sujuvasti
päivittää omatoimisesti urasuunnitelmaansa työllistymistä varten
kartoittaa systemaattisesti erilaisten työpaikkojen tarjoamat mahdollisuudet,
niiden työympäristöt ja realistiset uravaihtoehdot oman suunnitelman pohjalta
tekee persoonallisen ja myyvän omaa osaamistaan esittelevän tuotoksen
työnhakua varten ja esittelee osaamistaan innostavasti ja kattavasti
hakee itsenäisesti työpaikkoja ja hyödyntää erilaisia hakujärjestelmiä ja ‐
menetelmiä monipuolisesti ja sujuvasti
päivittää aktiivisesti ja itsenäisesti urasuunnitelmaansa työllistymistä edistäen.

Osa‐alue: Kestävän kehityksen edistäminen
Pakolliset osaamistavoitteet, 1 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa





toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
määritellä globaalit ympäristökysymykset
ottaa huomioon elinkaariajattelun periaatteet
pohtia ratkaisuja eettisestä näkökulmasta.

Osaamisen arviointi

Opiskelija osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.
Opiskelija

Tyydyttävä T1






Hyvä H2






Kiitettävä K3






tietää kestävän kehityksen ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen
kestävyyden keskeiset tavoitteet
ymmärtää luonnonvarojen rajallisuuden ja kestävän käytön merkityksen
tunnistaa monikulttuurisuuden ja kulttuuri‐identiteetin merkityksen
tunnistaa keskeiset toimintatavat kestävän kehityksen edistämiseen käyttäen
apuna asiantuntijoita
tietää kestävän kehityksen ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen
kestävyyden keskeiset tavoitteet ja näiden vaikutuksen toisiinsa
ymmärtää luonnonvarojen rajallisuuden ja kestävän käytön merkityksen
tuoden esille esimerkkejä näistä
tunnistaa monikulttuurisuuden ja kulttuuri‐identiteetin merkityksen
monipuolisesti
tunnistaa keskeiset toimintatavat kestävän kehityksen edistämiseen
itsenäisesti
tietää kestävän kehityksen ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen
kestävyyden keskeiset tavoitteet ja näiden vaikutuksen toisiinsa
kokonaisvaltaisesti
ymmärtää luonnonvarojen rajallisuuden ja kestävän käytön merkityksen
esittäen soveltamiskohteita
tunnistaa monikulttuurisuuden ja kulttuuri‐identiteetin merkityksen
monipuolisesti ja eri näkökulmista
tunnistaa keskeiset toimintatavat kestävän kehityksen edistämiseen
itsenäisesti ja eri ulottuvuuksien näkökulmasta.

Opiskelija määrittelee globaalit ympäristökysymykset.
Opiskelija

Tyydyttävä T1



Hyvä H2





Kiitettävä K3




tietää keskeiset globaalit ympäristöongelmat, joita ovat mm. ilmastonmuutos,
luonnonvarojen rajallisuus ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen
tunnistaa oman toiminnan merkityksen globaaleihin ympäristökysymyksiin
tietää keskeiset globaalit ympäristöongelmat, joita ovat mm. ilmastonmuutos,
luonnonvarojen rajallisuus ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen, ja
vaikutusmahdollisuudet näiden vähentämiseen
tunnistaa oman toiminnan merkityksen globaaleihin ympäristökysymyksiin ja
arvioi toiminnan muutostarpeita
tietää keskeiset globaalit ympäristöongelmat, joita ovat mm. ilmastonmuutos,
luonnonvarojen rajallisuus ja luonnon monimuotoisuuden väheneminen, ja
monipuoliset vaikutusmahdollisuudet näiden vähentämiseen
tunnistaa ja perustelee oman toiminnan merkityksen globaaleihin
ympäristökysymyksiin ja arvioi toiminnan muutostarpeita kriittisesti.

Opiskelija ottaa huomioon elinkaariajattelun periaatteet.
Opiskelija

Tyydyttävä T1

Hyvä H2

Kiitettävä K3











ymmärtää kiertotalouden periaatteen
tunnistaa tuotteen tai palvelun energia‐ ja materiaalitehokkuuden
määrittää jonkin tuotteen elinkaaren yleisellä tasolla
ymmärtää kiertotalouden periaatteen ja arvioi sen merkitystä
arvioi tuotteen tai palvelun energia‐ ja materiaalitehokkuuden
määrittää jonkin tuotteen elinkaaren itsenäisesti
ymmärtää kiertotalouden periaatteen, arvioi sen merkitystä ja esittää
kehittämismahdollisuuksia
arvioi tuotteen tai palvelun energia‐ ja materiaalitehokkuuden esittäen
tarvittavia uudistamistarpeita
määrittää jonkin tuotteen elinkaaren ymmärtäen kokonaisvaikutukset.

Opiskelija pohtii ratkaisuja eettisistä näkökulmista.
Opiskelija

Tyydyttävä T1




Hyvä H2




Kiitettävä K3




tunnistaa työhön liittyviä joitakin vaiheita ja tilanteita, joihin sisältyy eettisiä
valintoja
pohtii omien ratkaisujen vaikutusta eettisestä näkökulmasta yhdessä muiden
kanssa
tunnistaa työhön liittyviä vaiheita ja tilanteita, joihin sisältyy eettisiä valintoja
pohtii omien ja muiden ratkaisujen vaikutusta eettisestä näkökulmasta
itsenäisesti
tunnistaa monipuolisesti työhön liittyviä vaiheita ja tilanteita, joihin sisältyy
eettisiä valintoja
pohtii ja analysoi omien ja muiden ratkaisujen vaikutusta erilaisten eettisen
näkökulmien mukaisesti.

Osa‐alue: Kestävän kehityksen edistäminen
Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp
Osaamistavoitteet
Opiskelija osaa





arvioida kestävään kehitykseen vaikuttavat tekijät työssään tai alallaan
suunnitella kestävän kehityksen edistämiseen liittyviä toimintatapoja
toimia kestävän kehityksen edistäjänä työssään tai alallaan
arvioida kestävän kehityksen edistämisen onnistumista.

Osaamisen arviointi

Opiskelija arvioi kestävään kehitykseen vaikuttavat tekijät työssään tai alallaan.
Opiskelija

Tyydyttävä T1





Hyvä H2





Kiitettävä K3





perehtyy työpaikan tai alan toimintaan siten, että osaa arvioida sitä kestävän kehityksen
jostakin näkökulmasta (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen tai kulttuurinen)
työyhteisön jäsenten kanssa yhdessä
arvioi keskeiset työpaikan tai alan kestävään kehitykseen vaikuttavat tekijät ohjeiden
mukaisesti
valitsee yhdessä työyhteisön jäsenten kanssa mitä kestävän kehityksen näkökulmaa
erityisesti tulisi kehittää
perehtyy työpaikan tai alan toimintaan siten, että osaa arvioida sitä kestävän
kehityksen eri näkökulmista (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen)
itsenäisesti
arvioi keskeiset työpaikan tai alan kestävään kehitykseen vaikuttavat tekijät
valitsee mitä kestävän kehityksen näkökulmaa erityisesti tulisi kehittää tehden joitakin
aloitteita
perehtyy työpaikan tai alan toimintaan siten, että osaa arvioida sitä kestävän
kehityksen eri näkökulmista (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen)
kattavasti
arvioi työpaikan tai alan kestävään kehityksen vaikuttavat tekijät kokonaisvaltaisesti
valitsee mitä kestävän kehityksen näkökulmaa erityisesti tulisi kehittää perustellen
ratkaisunsa ja tehden tarvittavia aloitteita.

Opiskelija suunnittelee kestävän kehityksen edistämiseen liittyviä toimintatapoja.
Opiskelija

Tyydyttävä T1






määrittelee tavoitteet kestävän kehityksen edistämiseen ja ongelmien ratkaisemiseen
yhteistyössä työyhteisön jäsenten kanssa
valitsee kestävää kehitystä edistävät keinot ja toimintatavat ohjeiden mukaisesti
aikatauluttaa tehtävät ja määrittää resurssit yhteistyössä muiden kanssa
osallistuu tarvittavan yhteistyön määrittämiseen

Hyvä H2



Kiitettävä K3









määrittelee tavoitteet kestävän kehityksen edistämiseen ja ongelmien ratkaisemiseen
itsenäisesti
valitsee kestävää kehitystä edistävät keinot ja toimintatavat
aikatauluttaa tehtävät ja määrittää resurssit
suunnittelee tarvittavan yhteistyön
määrittelee selkeät ja konkreettiset tavoitteet kestävän kehityksen edistämiseen ja
ongelmien ratkaisemiseen
valitsee kestävää kehitystä edistävät keinot ja toimintatavat realistisesti
aikatauluttaa tehtävät ja määrittää resurssit realistisesti
suunnittelee yhteistyön muodot ja osallistamistavat.

Opiskelija toimii kestävän kehityksen edistäjänä työssään tai alallaan.
Opiskelija

Tyydyttävä T1

Hyvä H2

Kiitettävä K3











toteuttaa suunnitelmaa työyhteisön jäsenten kanssa
toimii itse kestävän kehityksen periaatteita noudattaen
osallistuu yhteistyöhön muiden kanssa pyrkien muiden motivoimiseen
toteuttaa suunnitelmaa
toimii itse kestävän kehityksen periaatteita noudattaen välittäen muille tietoa
toimintatapojen muutostarpeista
kannustaa ja motivoi muita osallistumaan ennalta määritellyllä menetelmällä
toteuttaa suunnitelmaa tehden siihen tarvittavat muutokset tilanteen edellyttäessä
toimii itse kestävän kehityksen periaatteita noudattaen, välittää muille tietoa
toimintatapojen muutostarpeista ja esittää aktiivisesti muutosehdotuksia
kannustaa ja motivoi muita osallistumaan tilanteeseen sopivia menetelmiä käyttäen.

Opiskelija arvioi kestävän kehityksen edistämisen onnistumista.
Opiskelija

Tyydyttävä T1



Hyvä H2





Kiitettävä K3




arvioi miten toimintatavat tai tuotokset ovat muuttuneet prosessin aikana
käyttäen apuna tarvittavaa tukea
esittää kehittämistarpeita ja jatkosuunnitelman kestävän kehityksen edistämiseksi
arvioi miten toimintatavat tai tuotokset ovat muuttuneet prosessin aikana verraten
niitä entiseen
esittää selkeät kehittämistarpeet ja jatkosuunnitelman kestävän kehityksen
edistämiseksi
arvioi miten toimintatavat tai tuotokset ovat muuttuneet prosessin aikana verraten
niitä entiseen ja arvioiden prosessin onnistumista
esittää selkeät ja kehittämistarpeet ja perustellun jatkosuunnitelman kestävän
kehityksen edistämiseksi.

