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YTETOM5250 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

Tuottava ja viihtyisä
työyhteisö ja siinä
toimiminen

Työntekijän suojaverkko
työelämässä

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

•

Opiskelija oppii ymmärtämään
viihtyisän ja tuottava
työyhteisön merkityksen ja
oman osuutensa ja vaikutus
mahdollisuutensa siinä.

•

Opiskelija laajentaa
näkemyksiään työn johdon,
esimiehen
toimintamenetelmistä ja niiden
syistä.

•

Erilaiset projektityöt esim.
TYHY-päivän toiminnan
suunnittelu ja toteutus.
Voidaan toteuttaa
mahdollisesti muiden aineiden
kanssa yhteistyössä.

•

Yrittäjä- ja /tai yritysvierailut,
keskustelut ja kirjalliset
raportit.

•

Opiskelija oppii mitä
suojaverkkoja työelämässä on
esim. yrityksen
työsuojeluorganisaatio,
ammattiliitot ja
luottamushenkilöt,
työterveyshuolto ja
työsuojeluvirasto.

•

Työntekijän ja työnantajan
oikeuksiin ja velvollisuuksiin
tutustuminen. Opiskelija oppii
tuntemaan työntekijän ja
työnjohdon oikeudet ja
velvollisuudet, tuntee omat
mahdollisuutensa toimia
työsuhteen eri vaiheissa.

ARVIOINTISUUNNITELMA
Mahdollisimman konkreettisia
arvioitavia asioita/taitoja
Arvioinnin helpottaminen

•

Opiskelija tietää, mikä merkitys
hänen toiminnallaan on tuottavan
ja viihtyisän työyhteisön
rakentumisessa.

•

Opiskelija näyttää omalla
käyttäytymisellään osaavansa
noudattaa sovittuja aikatauluja ja
tehtäviä. Erilaisten projektitöiden
arviointi.

•

Opiskelija osaa hakea tietoa, miten
toimia työsuhteeseen liittyvissä
ongelmatilanteissa ja toimia sen
mukaisesti.

•

Kirjalliset case-tehtävät ja niiden
läpikäyminen yhdessä.
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Työelämän muutoksien
seuraaminen ja niihin
varautuminen

•

Ajankohtaisten aiheiden
käsittely ja niistä keskustelu.
Opiskelija oppii työelämän
muutoksen vaikutukset työhön
yleensä ja erityisesti omaan
alaan liittyen.

•

Opiskelija oppii elinikäisen
oppimisen merkityksen
muuttuvassa työelämässä.

•

Oppimistehtävät, keskustelu ja
projektityöt

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

•

Opiskelija ymmärtää itsensä
kehittämisen tärkeyden ja osaa
varautua työelämän muutoksiin.

•

Kirjallisten ja suullisten tehtävien
arviointi.

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

ARVIOINTI

ARVIOINNIN
KOHTEET

ARVIOINTIKRITEERIT
Tyydyttävä T1

Hyvä H2

Kiitettävä K3

Opiskelija
Tuottava ja viihtyisä
työyhteisö
ja siinä toimiminen

Opiskelija tietää, miten olla
osana tuottavaa ja
viihtyisää työympäristöä.

Opiskelija tietää, miten
olla osana tuottavaa ja
viihtyisää työympäristöä
ja toimii niiden
periaatteiden mukaan
myös
oppimisympäristössä.

Opiskelija tietää, miten
olla osana tuottavaa ja
viihtyisää työympäristöä
ja toimii aktiivisesti niiden
periaatteiden mukaan
myös
oppimisympäristössä.

Työntekijän suojaverkko
työelämässä

Opiskelija tunnistaa
työelämän
ongelmatilanteita.

Opiskelija tunnistaa
työelämän
ongelmatilanteita ja osaa
hakea monipuolista tietoa
työsuhteeseen liittyvissä
ongelmatilanteissa.

Opiskelija tunnistaa
työelämän ongelmatilanteita
ja osaa hakea monipuolista
tietoa sekä soveltaa sitä
työsuhteeseen liittyvissä
ongelmatilanteissa.

Työelämän muutoksien
seuraaminen ja niihin
varautuminen

Opiskelija ymmärtää
itsensä kehittämisen
tärkeyden.

Opiskelija ymmärtää
itsensä kehittämisen
tärkeyden ja osaa
varautua työelämän
muutoksiin.

Opiskelija ymmärtää itsensä
kehittämisen tärkeyden ja
osaa varautua työelämän
muutoksiin sekä osaa
soveltaa periaatteita oman
uransa suunnittelussa.

