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YTET55250 TYÖELÄMÄTAIDOT, 3 osp
TUTKINNON OSA: YHTEISKUNNASSA JA TYÖELÄMÄSSÄ TARVITTAVA OSAAMINEN, 8 osp
OSA-ALUE: Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto
Valinnaiset osaamistavoitteet
OPPIMISTAVOITTEET
Opiskelijan opintokortin runko
Työelämälähtöiset työtehtävät
Arvioidaan S = oppimistavoite
saavutettu

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

ARVIOINTISUUNNITELMA
Mahdollisimman konkreettisia
arvioitavia asioita/taitoja
Arvioinnin helpottaminen

Työyhteisön ilmapiirin ja
henkilöstön osallisuuden
edistäminen

•

Opiskelija oppii työpaikalla
miten hän voi edistää
työyhteisön ilmapiiriä.

•

Opiskelija osaa noudattaa
työpaikan sääntöjä ja toimia
osallisena työyhteisössä.
Työpaikkaohjaajien ja opiskelijan
kanssa käyty keskustelu sekä siitä
raportointi.

Työpaikan eri tehtävissä
toimiminen

•

Opiskelija oppii työpaikalla
tuntemaan eri työtehtäviä.

•

Opiskelija tuntee työpaikan eri
työtehtäviä.
Työpaikkaohjaajien ja opiskelijan
kanssa käyty keskustelu sekä
työtehtävien raportointi.

Työpaikan työtehtävien ja
työprosessien etenemisestä
ja työn laadusta
huolehtiminen

•

Opiskelija oppii työpaikalla
työtehtävien laadun ja työn
merkityksen yrityksen
kannalta.

•

Opiskelija osaa toimia työpaikan
laatu- ja kustannustavoitteiden
mukaisesti.
Työpaikkaohjaajien ja opiskelijan
kanssa käyty keskustelu ja siitä
raportointi.

Oman osaamisen
kehittäminen

•

Opiskelija oppii työpaikalla
kehittämään omaa
osaamistaan.

•

Opiskelija osaa kehittää omaa
osaamistaan.
Työpaikkaohjaajien ja opiskelijan
kanssa käyty keskustelu ja siitä
raportointi.

Työn hakeminen
kansainvälisiltä
työmarkkinoilta

•

Opiskelija oppii etsimään
työpaikkoja ulkomailta.

•

Opiskelija osaa hakea työpaikkaa
kansainvälisiltä työmarkkinoilta.
Työpaikan etsiminen,
hakemuksen ja CV:n tekeminen
englanniksi tai kohdemaan
kielellä, harjoitushaastattelu.

Opiskelija voi saavuttaa oppimistavoitteet myös yksilöllisen
suunnitelman mukaisesti muissa ympäristöissä ja muilla menetelmillä.

Opiskelija osoittaa osaamisensa joko
yhteisten opintojen tai ammatillisten
opintojen oppitunneilla tai työpaikalla
tapahtuvan oppimisen yhteydessä.
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ARVIOINTI

ARVIOINNIN
KOHTEET

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1

Hyvä H2

Kiitettävä K3

Opiskelija
Työyhteisön ilmapiirin ja
henkilöstön osallisuuden
edistäminen

• edistää osaltaan

Työpaikan eri tehtävissä
toimiminen

• ilmaisee

Työpaikan työtehtävien ja
työprosessien
etenemisestä ja työn
laadusta huolehtiminen

• toimii työlleen

työyhteisön
hyväksyvää ilmapiiriä
ja kannustaa muita
osallistumaan
yhteiseen toimintaan,
mutta tarvitsee
ajoittain ohjausta

halukkuutensa
osallistua joihinkin
uusiin työpaikan
tehtäviin oman
osaamisen ja omien
voimavarojensa
mukaisesti

asetettujen laatu- ja
kustannustavoitteiden
mukaisesti ja muuttaa
omaa toimintaansa
annetun palautteen
perusteella, mutta
tarvitsee ajoittain
ohjausta

• edistää osaltaan
työyhteisön
hyväksyvää ilmapiiriä
ja kannustaa muita
osallistumaan
yhteiseen toimintaan

• ilmaisee
halukkuutensa
osallistua uusiin
työpaikan tehtäviin
oman osaamisen ja
omien
voimavarojensa
mukaisesti

• toimii työlleen
asetettujen laatu- ja
kustannustavoitteide
n mukaisesti ja arvioi
omaa toimintansa
niiden
saavuttamisessa.

• toimii
palveluhenkisesti

• edistää aktiivisesti
työyhteisön hyväksyvää
ilmapiiriä ja kannustaa
muita osallistumaan
monipuolisesti
yhteiseen toimintaan

• ilmaisee halukkuutensa
osallistua erilaisiin
työpaikan tehtäviin
oman osaamisen ja
omien voimavarojensa
mukaisesti

• toimii työlleen
asetettujen laatu- ja
kustannustavoitteiden
mukaisesti ja kehittää
omaa toimintaansa
niiden saavuttamiseksi

• toimii palveluhenkisesti
ja varmistaa
asiakastyytyväisyyden

• toimii aloitteellisesti
työnsä ja työympäristön
laadun kehittämisessä
Oman osaamisen
kehittäminen

• kehittää itseään ja

Työn hakeminen
kansainvälisiltä
työmarkkinoilta

• hakee kansainvälisiä

osaamistaan, mutta
tarvitsee siinä
ajoittain ohjausta

työpaikkoja koskevia
tietoja mediasta

• hakee työpaikkaa ja
tekee työhakemuksen,
mutta tarvitsee
ajoittain näihin

• kehittää itseään ja
osaamistaan
suunnitelmallisesti
sekä arvioi omia
kehittymistarpeitaan
yhteistyössä muiden
kanssa

• hakee työpaikkoja
koskevia tietoja
mediasta ja tutustuu
työpaikkoihin
mediatietoja
hyödyntäen

• hakee itsenäisesti

• kehittää itseään ja
osaamistaan
suunnitelmallisesti ja
monipuolisesti sekä
arvioi omia
kehittymistarpeitaan

• käyttää monipuolisesti
mediaa työnhaussa
hyödyntäen sosiaalisen
median
mahdollisuuksia

• hakee aktiivisesti ja
oma-aloitteisesti
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ohjausta

• toimii työnhaussa eri
kulttuuritaustaisen
ihmisten kanssa
hyödyntäen
kielitaitoaan, mutta
tarvitsee ajoittain
ohjausta.

työpaikkoja ja laatii
selkeän
työhakemuksen

• toimii työnhaussa eri
kulttuuritaustaisen
ihmisten kanssa
hyödyntäen
kielitaitoaan.

työpaikkoja tunnistaen
omat vahvuutensa ja
laatii selkeän ja omaa
osaamistaan kuvaavan
työpaikkahakemuksen

• toimii työnhaussa
käyttäen hyvää
kielitaitoaan eri
kulttuuritaustaisen
ihmisten kanssa.

