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HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN, 15 osp
OPPIMISTAVOITTEET
Opiskelijan opintokortin runko
Työelämälähtöiset työtehtävät
Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu

OPPIMISEN OHJAUS
Opetuksen sisältö ammattitaitovaatimusten ja kriteerien pohjalta
Keskeiset opetusmenetelmät ja -ympäristöt

Huippuosaamisen hankkiminen ja
huippuosaajaksi valmistautuminen

• Laatii itselleen yksilöllisen kehittymissuunnitelman omista

• Omien henkisten voimavarojen
mitoittaminen työtehtävän mukaan

• Alan verkostojen tunteminen

lähtökohdistaan niin, että se tukee kasvua alan
huippuammattilaiseksi

• Asettaa tavoitteet ja suunnittelee oman työn ja aikataulun
realistiseksi ja toteuttamiskelpoiseksi muuttuvissa
olosuhteissa huomioiden korkeat laatuvaatimukset ja kykenee
tarvittaessa muuttamaan suunnitelmaa

• Hankkii työssä tarvittavaa tietoa
• Ennakoi muutoksia, edistää toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä
asiakassuhteita
Alan huippuosaamista vaativissa
tehtävissä työskenteleminen

• Huipputuotannon, -tuotteen tai palvelun
laatuvaatimusten huomioiminen

• Ongelmien ratkaiseminen ja muutoksiin
sopeutuminen

• Työturvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden
toteutumisen varmistaminen

• Oman työn ja työympäristön
kehittäminen

• Alan verkostoissa toimiminen

• Sopeutuu muutoksiin ja työskentelee pitkäjänteisesti työtään
kehittäen huippuosaamista vaativissa työtehtävissä

• Osallistuu aktiivisesti ohjaukseen esimerkiksi valmennus- ja
kilpailutoiminnassa

• Toimii asiantuntijatehtävissä
• Valitsee rohkeasti tilanteisiin sopivia työmenetelmiä,
työvälineitä ja materiaaleja

• Työskentelee luovasti, järjestelmällisesti ja varmasti
• Soveltaa työssä tarvittavaa tietoa ja pystyy perustellusti
ratkomaan ongelmatilanteita

• Toimii yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän
kehityksen tavoitteiden mukaisesti ja kehittää mahdollisesti
toimintamalleja

• Kehittää osaamistaan ja työtapojaan sekä etsii ratkaisuja
poikkeamille

• Selviytyy itsenäisesti ongelmatilanteista ja perustelee
valintansa

• Ottaa vastuun oman ja työtiimin työturvallisuudesta
• Työskentelee ergonomisesti ja pitää työympäristön siistinä
• Toimii työyhteisön työhyvinvointia edistävästi sekä kehittää
työympäristöä yhdessä muiden kanssa

• Noudattaa sovittuja aikatauluja
• Työskentelee yrittäjämäisellä asenteella, huomioi ajan ja
resurssit organisaation tuloksellisuutta edistävästi

• Toimii työryhmän aktiivisena jäsenenä ja
huippuammattilaisena jakaa osaamistaan muille

• Kommunikoi sujuvasti työyhteisössä ja asiakkaiden kanssa
• Toimii vastuullisesti ja kehittää työtään ja osaamistaan alan
ammattieettisten periaatteiden mukaan
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Oman huippuosaamisen arvioiminen,
ylläpitäminen ja uudistaminen

• Arvioi realistisesti työnsä onnistumista ja omaa osaamistaan
sekä perustelee arvioitaan ja määrittelee kehittämistarpeitaan

• Ylläpitää aktiivisesti omaa työhyvinvointiaan ja edistää
terveellisiä elämäntapoja ja turvallisia työolosuhteita
Kestävä kehitys:
Taloudellinen tuotteiden ja työmateriaalien käyttö sekä jätteiden lajittelu
Sähköisten viestimien käyttö opetuksessa
Oman ja työyhteisön hyvinvoinnin ylläpitävä toiminta sekä oman toiminnan ja työkyvyn ylläpitäminen
Oppimisympäristöt:
- kilpailutapahtumat
- oppilaitos
- työelämä
- tutustumiskäynnit
- avoimet oppimisympäristöt
- tietoverkot
- oppimisalustat
Opiskelija voi saavuttaa oppimistavoitteet myös yksilöllisen suunnitelman mukaisesti muissa ympäristöissä ja muilla
menetelmillä.

