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1. Opintokokonaisuuden kuvaus
Opintokokonaisuuden suorittaminen lisää opiskelijoiden osaamista ja taitoja, jotka auttavat heitä 
sijoittumaan työelämään ja/tai jatkamaan opiskelua. He oppivat myös tunnistamaan omaa 
osaamistaan ja ilmaisemaan sitä eri tavoin. Opiskelijoille tarjotaan opiskeluun henkilökohtaista 
tukea, ja he tutustuvat työelämään käytännössä.

Opintokokonaisuuden sisältö rakentuu viidestä opintojaksosta, yhteensä 16 opintopistettä:

• Digitaidot haltuun 3 op
• Minä ja mun tulevaisuus 4 op
• Työelämässä toimiminen 2 op
• Hyvinvointia etsimässä 3 op
• Työharjoittelu 4 op

Opintokokonaisuuden sisältö on vahvasti yhteydessä ammatillisten perustutkintojen yhteisiin 
tutkinnon osiin (yto-opinnot). Seuraavia ammatillisiin perustutkintoihin sisältyviä yhteisiä tutkinnon 
osia on soveltaen sisällytetty siihen:

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen kokonaisuudesta 7 osaamispistettä (osp):

• Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp
• Työelämässä toimiminen, 2 osp
• Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp
• Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaamisen kokonaisuudesta 2 osp:

• Toiminta digitaalisessa ympäristössä, 2 osp

Koko opintokokonaisuus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Opintokokonaisuuteen 
sisältyvät opintojaksot työharjoittelua lukuunottamatta arvioidaan asteikolla 1-5. Kunkin 
opintojakson osaamisen arviointi perustuu ammatillisiin perustutkintoihin sisältyvissä yhteisissä 
tutkinnon osissa ePerusteissa määriteltyihin osaamisen arviointikriteereihin. Työharjoittelu 
arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Opintokokonaisuus on mahdollista suorittaa kokonaan tai vain joitain siihen sisältyviä 
opintojaksoja.

1.1. Digitaidot haltuun 3 op
Opintojaksolla opiskelija oppii tietokoneen käytön perusteet sekä oppii hallitsemaan yleisimmät 
työ- ja opiskeluelämässä tarvittavat tietokoneohjelmat. Opiskelija oppii myös ymmärtämään 
tietosuojan, tekijänoikeuksien ja verkkokäyttäytymisen periaatteet sekä oppii hyödyntämään 
erilaisia digitaalisia sovelluksia.

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

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

Opintojaksolla sovelletaan seuraavia ammatillisten perustutkintojen Yhteisten tutkinnon osien 
ePerusteita:

• Toiminta digitaalisessa toimintaympäristössä, 2 osp

Osaamisen arviointi: opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5
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Opiskelija käyttää tieto- ja viestintäteknisiä laitteita ja tekee niihin liittyviä valintoja.

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • valitsee tarkoituksenmukaiset laitteet 
käyttökohteen mukaisesti osittain 
ohjatusti

• käyttää yleisimpiä tieto- ja 
viestintäteknisiä laitteita 
kansalaistaitojen edellyttämällä tavalla 
osittain ohjatusti

Tyydyttävä 2

Hyvä 3 • valitsee tarkoituksenmukaiset laitteet 
käyttökohteen mukaisesti

• käyttää yleisimpiä tieto- ja 
viestintäteknisiä laitteita 
kansalaistaitojen edellyttämällä tavalla

Hyvä 4

Kiitettävä 5 • valitsee tarkoituksenmukaiset laitteet eri 
käyttökohteiden mukaisesti

• käyttää sujuvasti ja monipuolisesti 
yleisimpiä tieto- ja viestintäteknisiä 
laitteita kansalaistaitojen edellyttämällä 
tavalla.

Opiskelija käyttää digitaalisia palveluja ja sovelluksia.

Opiskelija

2



Tyydyttävä 1 • hankkii tietoa tarkoituksenmukaisista 
digitaalisista palveluista ja sovelluksista 
osittain ohjatusti

• käyttää digitaalisia palveluja ja 
sovelluksia työtehtävissään osittain 
ohjatusti

• käyttää ja jakaa digitaalisia sisältöjä 
noudattaen tekijänoikeuksia osittain 
ohjatusti

• noudattaa tietoturvaan ja tietosuojaan 
liittyvää ohjeistusta

• ymmärtää oman verkkoidentiteetin 
muodostamisen ja suojaamisen 
periaatteet

Tyydyttävä 2

Hyvä 3 • hankkii tietoa tarkoituksenmukaisista 
digitaalisista palveluista ja sovelluksista

• käyttää digitaalisia palveluja ja 
sovelluksia työtehtävissään

• käyttää ja jakaa digitaalisia sisältöjä 
noudattaen tekijänoikeuksia

• noudattaa tietoturvaan ja tietosuojaan 
liittyvää ohjeistusta

• ymmärtää oman verkkoidentiteetin 
muodostamisen ja suojaamisen 
periaatteet

Hyvä 4

Kiitettävä 5 • hankkii järjestelmällisesti tietoa 
tarkoituksenmukaisista digitaalisista 
palveluista ja sovelluksista

• käyttää digitaalisia palveluja ja 
sovelluksia työtehtävissään sujuvasti ja 
monipuolisesti

• käyttää ja jakaa monipuolisia digitaalisia 
sisältöjä noudattaen tekijänoikeuksia

• noudattaa tietoturvaan ja tietosuojaan 
liittyvää ohjeistusta järjestelmällisesti

• ymmärtää oman verkkoidentiteetin 
muodostamisen ja suojaamisen 
periaatteet.

1.2. Minä ja mun tulevaisuus 4 op
Opintojaksolla opiskelija oppii ymmärtämään suomalaisen yhteiskunnan toimintaa ja rakenteita, 
yksilön oikeuksia, velvollisuuksia ja mahdollisuuksia. Opiskelija oppii tunnistamaan ja 
sanoittamaan omia vahvuuksiaan, taitojaan sekä osaamistaan. Hänen itsetuntemuksensa 
lisääntyy, ja hän saa valmiuksia oman tulevaisuutensa suunnitteluun.

Opintojakson osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa
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• toimia osana suomalaista yhteiskuntaa
• toimia yhteiskunnan palveluiden käyttäjänä ja kuluttajana
• suunnitella omaa talouttaan ja arvioida siihen liittyviä riskejä
• tunnistaa omia kiinnostuksen kohteitaan, mahdollisuuksiaan ja tuen tarpeitaan
• tehdä tutkintoaan ja uraansa koskevia valintoja
• hankkia tietoa erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista ja koulutustarjonnasta
• valmistautua työnhakuun ja oman osaamisensa esittelyyn

Opintojaksolla sovelletaan seuraavia ammatillisten perustutkintojen Yhteisten tutkinnon osien 
ePerusteita:

• Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, 2 osp
• Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, 1 osp

Osaamisen arviointi: opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5

Opiskelija toimii osana suomalaista yhteiskuntaa.

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • noudattaa tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden periaatteita

• tuntee kansalaisen perusoikeuksia ja 
velvollisuuksia

• selvittää joitain yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen tapoja ja toimii aktiivisena 
kansalaisena

Tyydyttävä 2 •

Hyvä 3 • noudattaa tasa-arvon ja 
yhdenvertaisuuden periaatteita

• tuntee kansalaisen perusoikeudet ja 
velvollisuudet

• tuntee erilaisia yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen tapoja ja toimii aktiivisena 
kansalaisena

Hyvä 4 •

Kiitettävä 5 • toimii tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 
periaatteita noudattaen ja edistäen

• tuntee hyvin kansalaisen perusoikeudet 
ja velvollisuudet

• tuntee monipuolisesti erilaisia 
yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoja 
ja toimii aktiivisena kansalaisena.

Opiskelija toimii yhteiskunnan palveluiden käyttäjänä ja kuluttajana.

Opiskelija
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Tyydyttävä 1 • käyttää tarvitsemiaan yhteiskunnallisia 
palveluja

• toimii vastuullisesti tiedostaen 
oikeutensa ja velvollisuutena 
kuluttajana

• hankkii tarvitsemaansa tietoa kuluttaja-
asioissa osittain ohjattuna

Tyydyttävä 2 •

Hyvä 3 • käyttää tarvitsemiaan yhteiskunnallisia 
palveluja tarkoituksenmukaisesti

• toimii vastuullisesti tiedostaen 
oikeutensa ja velvollisuutensa 
kuluttajana

• hankkii tarvitsemaansa tietoa kuluttaja-
asioissa

Hyvä 4 •

Kiitettävä 5 • toimii tiedostavana yhteiskunnallisten 
palveluiden käyttäjänä

• toimii vastuullisesti tiedostaen hyvin 
oikeutensa ja velvollisuutensa 
kuluttajana

• hankkii aktiivisesti tarvitsemaansa tietoa 
kuluttaja-asioissa.

Opiskelija suunnittelee omaa talouttaan ja arvioi siihen liittyviä riskejä.

Opiskelija
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Tyydyttävä 1 • tunnistaa yhteiskuntaan ja omaan 
taloudelliseen tilanteeseensa 
keskeisesti vaikuttavia tekijöitä

• seuraa tulojaan ja menojaan
• suunnittelee hankintoja ja vertailee 

erilaisia rahoitusvaihtoehtoja
• asettaa henkilökohtaisia taloudellisia 

tavoitteita
• ennakoi talouttaan erilaisissa 

elämäntilanteissa

Tyydyttävä 2 •

Hyvä 3 • arvioi omaan taloudelliseen 
tilanteeseensa keskeisesti vaikuttavia 
tekijöitä

• seuraa tulojaan ja menojaan 
suunnitelmallisesti

• suunnittelee hankintoja ja vertailee 
erilaisia rahoitusvaihtoehtoja

• asettaa henkilökohtaisia taloudellisia 
tavoitteita sekä seuraa niiden 
toteutumista

• ennakoi talouttaan erilaisissa 
elämäntilanteissa tunnistaen eri 
tilanteiden riskitekijöitä

Hyvä 4 •

Kiitettävä 5 • arvioi ja ennakoi omaan taloudelliseen 
tilanteeseensa vaikuttavia tekijöitä

• seuraa tulojaan ja menojaan 
suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti

• suunnittelee hankintoja ja vertailee 
erilaisia rahoitusvaihtoehtoja 
järjestelmällisesti ja monipuolisesti

• asettaa henkilökohtaisia taloudellisia 
tavoitteita, seuraa niiden toteutumista ja 
tarvittaessa tarkentaa tavoitteitaan

• ennakoi talouttaan erilaisissa 
elämäntilanteissa, toimii 
suunnitelmallisesti tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja ottaa huomioon eri 
tilanteiden riskitekijöitä.

Opiskelija tunnistaa omia kiinnostuksen kohteitaan, mahdollisuuksiaan ja tuen tarpeitaan

Opiskelija
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Tyydyttävä 1 • selvittää omia vahvuuksiaan, 
valmiuksiaan ja kehittämiskohteitaan

• tunnistaa kiinnostuksensa kohteita ja 
omia mahdollisuuksiaan ammattialalla 
tarviten rohkaisua

• seuraa satunnaisesti oman 
oppimisensa edistymistä ja 
osaamisensa hankkimista

• arvioi omaa oppimistaan ja 
osaamistaan

Tyydyttävä 2

Hyvä 3 • selvittää ja tunnistaa omia 
vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja 
kehittämiskohteitaan

• tunnistaa itsenäisesti kiinnostuksensa 
kohteita ja omia mahdollisuuksiaan 
ammattialalla

• seuraa oma-aloitteisesti oman 
oppimisensa edistymistä ja 
osaamisensa hankkimista tunnistaen 
mahdollisen tuen tarpeen

• arvioi omaa oppimistaan ja 
osaamistaan säännöllisesti

Hyvä 4

Kiitettävä 5 • selvittää monipuolisesti ja tunnistaa 
itsenäisesti omia vahvuuksiaan, 
valmiuksiaan ja kehittämiskohteitaan

• tunnistaa kiinnostuksensa 
kohteita ja arvioi realistisesti omia 
mahdollisuuksiaan ammattialalla

• ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja 
sen edistämisestä

• seuraa sitoutuneesti oman oppimisensa 
edistymistä ja osaamisensa 
hankkimista dokumentoimalla ja 
tunnistaen mahdollisen tuen tarpeen

• arvioi omaa oppimistaan ja 
osaamistaan itsenäisesti sekä tekee 
tarvittavia muutoksia.

Opiskelija tekee tutkintoaan ja uraansa koskevia valintoja.

Opiskelija
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Tyydyttävä 1 • 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

Tyydyttävä 2

Hyvä 3 • selvittää itselleen sopivia vaihtoehtoja 
oman urasuunnitelmansa 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 
osaamisensa hankkimisessa

Hyvä 4

Kiitettävä 5 • selvittää monipuolisesti ja itsenäisesti 
vaihtoehtoja oman urasuunnitelmansa 
pohjalta käyttäen aktiivisesti 
erilaisia tietolähteitä ja sähköisiä 
ohjauspalveluja

• tietää oman tutkinnon muodostumisen, 
tutkinnossa vaadittavat suoritukset 
ja valinnan mahdollisuudet tehden 
itsenäisesti uraansa edistäviä valintoja 
ja päätöksiä

• seuraa tutkinnon suorittamisen 
edistymistä aktiivisesti ja sitoutuneesti

• käyttää ja valitsee omaa 
ammatillista kehittymistään tukevia 
oppimisympäristöjä.

Opiskelija hankkii tutkinnon suorittamisen aikana tietoa erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista 
ja koulutustarjonnasta.

Opiskelija
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Tyydyttävä 1 • käyttää jatkokoulutukseen liittyviä 
tietolähteitä, ohjauspalveluja ja 
hakujärjestelmiä

• hankkii tietoa erilaisista 
jatkokoulutuksen vaihtoehdoista ja 
mahdollisuuksista ja suunnittelee omaa 
urasuunnitelmaansa

• perehtyy jatkokoulutuksen 
pääsyvaatimuksiin, hakumenettelyyn ja 
valintakriteereihin

Tyydyttävä 2

Hyvä 3 • käyttää sujuvasti jatkokoulutukseen 
ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyviä 
tietolähteitä, ohjauspalveluja ja 
hakujärjestelmiä

• hankkii monipuolisesti tietoa 
itselleen sopivista erilaisista 
jatkokoulutuksen vaihtoehdoista ja 
tekee urasuunnitelman

• perehtyy monipuolisesti 
jatkokoulutuksen pääsyvaatimuksiin, 
hakumenettelyyn ja valintakriteereihin

Hyvä 4

Kiitettävä 5 • käyttää itsenäisesti jatkokoulutukseen 
ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyviä 
tietolähteitä, ohjauspalveluja ja 
hakujärjestelmiä

• hankkii aktiivisesti tietoa erilaisista 
jatkokoulutuksen vaihtoehdoista 
ja hyödyntää tietoa omassa 
urasuunnitelmassaan

• perehtyy aktiivisesti ja oma-aloitteisesti 
jatkokoulutuksen pääsyvaatimuksiin, 
hakumenettelyyn ja valintakriteereihin.

Opiskelija valmistautuu tutkinnon suorittamisen aikana työnhakuun ja oman osaamisensa 
esittelyyn.

Opiskelija
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Tyydyttävä 1 • perehtyy erilaisten työpaikkojen 
tarjoamiin mahdollisuuksiin, 
työympäristöihin ja uravaihtoehtoihin

• tekee omaa osaamistaan esittelevän 
tuotoksen työnhakua varten ja 
harjoittelee osaamisensa esittelyä

• hakee työpaikkoja tarviten ajoittain 
ohjausta hakujärjestelmien ja -
menetelmien käytössä

• päivittää urasuunnitelmaansa 
työllistymistä varten

Tyydyttävä 2

Hyvä 3 • perehtyy monipuolisesti 
erilaisten työpaikkojen tarjoamiin 
mahdollisuuksiin, työympäristöihin 
ja kartoittaa itselleen 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

Hyvä 4

Kiitettävä 5 • selvittää 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.

1.3. Hyvinvointia etsimässä 3 op
Hyvinvointia etsimässä 3 op

Opintojaksolla opiskelija tutustuu työkyvyn ja työhyvinvoinnin käsitteisiin sekä oppii ymmärtämään 
liikunnan, unen, ravinnon ja ihmissuhteiden merkityksen osana kokonaisvaltaista hyvinvointia. 
Opintojaksolla opiskelija oppii myös arvioimaan oman toimintaympäristönsä turvallisuutta ja 
terveyttä ja hätäensiavun perusteet.

Osaamistavoitteet
10



Opiskelija osaa

• huolehtia terveydestään ja toimintakyvystään
• arvioida toimintaympäristönsä ja toimintansa turvallisuutta ja terveellisyyttä
• edistää liikunnan avulla opiskelu- ja työkykyään sekä hyvinvointiaan
• ehkäistä tapaturmien syntymistä ja antaa ensiapua

Opintojaksolla sovelletaan seuraavia ammatillisten perustutkintojen Yhteisten tutkinnon osien 
ePerusteita:

• Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, 2 osp

Osaamisen arviointi: opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5

Opiskelija huolehtii terveydestään ja toimintakyvystään.

Opiskelija
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Tyydyttävä 1 • etsii osittain ohjattuna tietoa 
ikäluokkansa terveydestä ja 
mahdollisuuksista oman terveytensä ja 
toimintakykynsä edistämiseksi

• laatii itselleen toteuttamiskelpoisen 
suunnitelman oman terveytensä 
ja hyvinvointinsa edistämiseksi 
ottaen siinä huomioon mm. 
liikunnan, ravitsemuksen, 
palautumisen, unen, mielen 
hyvinvoinnin, tupakoimattomuuden 
(sis. kaikki nikotiinituotteet) ja 
päihteettömyyden, seksuaaliterveyden 
sekä ihmissuhteiden merkityksen 
päivittäisissä toiminnoissa

• edistää osittain ohjattuna terveyttään ja 
hyvinvointiaan suunnitelman mukaisesti 
ja arvioi tavoitteidensa toteutumista

Tyydyttävä 2

Hyvä 3 • etsii tietoa ikäluokkansa terveydestä ja 
mahdollisuuksista oman terveytensä ja 
toimintakykynsä edistämiseksi

• laatii itselleen yksilöllisen 
suunnitelman oman terveytensä 
ja hyvinvointinsa edistämiseksi 
ottaen siinä monipuolisesti 
huomioon liikunnan, ravitsemuksen, 
palautumisen, unen, mielen 
hyvinvoinnin, tupakoimattomuuden 
(sis. kaikki nikotiinituotteet) ja 
päihteettömyyden, seksuaaliterveyden 
sekä ihmissuhteiden merkityksen 
opiskelu- ja työkyvyn ylläpitämiseksi

• edistää terveyttään ja hyvinvointiaan 
suunnitelman mukaisesti ja arvioi 
realistisesti oman toimintansa 
vaikutuksia ja tavoitteidensa 
toteutumista

Hyvä 4

Kiitettävä 5 • etsii monipuolista tietoa ikäluokkansa 
terveyseroista ja mahdollisuuksista 
oman terveytensä ja toimintakykynsä 
edistämiseksi

• laatii itselleen tilannekohtaisesti 
päivitettävän ja monipuolisen 
suunnitelman terveytensä ja 
hyvinvointinsa edistämiseksi 
ottaen siinä huomioon liikunnan, 
ravitsemuksen, palautumisen, 
unen, mielen hyvinvoinnin, 
tupakoimattomuuden (sis. kaikki 
nikotiinituotteet) ja päihteettömyyden, 
seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden 
merkityksen opiskelu- ja työkyvyn 
ylläpitämiseksi
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• 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 1 • toimii sovittujen turvallisuutta ja 
terveyttä edistävien toimintaohjeiden 
mukaisesti, yhteistyössä muiden 
kanssa, mutta tarvitsee ajoittain 
ohjausta

• ottaa työssään huomioon oman 
ammatin kuormittavuustekijät ja 
työkyvyn kehittämisen merkityksen 
tarviten ajoittain ohjausta

• selvittää ohjattuna ergonomian 
vaikutukset työkykyyn

Tyydyttävä 2

Hyvä 3 • toimii sovittujen turvallisuutta ja 
terveyttä edistävien toimintaohjeiden 
mukaisesti yhteistyössä muiden kanssa

• ottaa työssään huomioon oman 
ammatin kuormittavuustekijät ja edistää 
työkykyään

• selvittää ergonomian vaikutukset 
työkykyyn

Hyvä 4

Kiitettävä 5 • 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 edistää liikunnan avulla opiskelu- ja työkykyään sekä hyvinvointiaan.

Opiskelija
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Tyydyttävä 1 • hakee tietoa liikkumisen tavallisimmista 
hyödyistä ja vaatimuksista opiskelu- 
ja työkyvylle sekä ottaa tiedot joiltain 
osin huomioon terveyttä ja hyvinvointia 
edistävässä suunnitelmassaan

• harjoittaa joiltakin osin opiskelu- 
ja työkyvyn vaatimia fyysisiä 
ominaisuuksiaan ja ergonomiataitojaan

• liikkuu liikuntatilanteissa ylläpitäen 
opiskelu- ja työkykyään

Tyydyttävä 2

Hyvä 3 • hakee tietoa liikkumisen hyödyistä 
ja vaatimuksista terveydelle sekä 
opiskelu- ja työkyvylle ja ottaa tiedot 
huomioon terveyttä ja hyvinvointia 
edistävässä suunnitelmassaan

• kehittää opiskelu- ja työkyvyn 
vaatimia fyysisiä ominaisuuksiaan ja 
ergonomiataitojaan

• liikkuu monipuolisesti erilaisissa 
liikuntatilanteissa ylläpitäen opiskelu- ja 
työkykyään

Hyvä 4

Kiitettävä 5 • hakee monipuolisesti tietoa liikkumisen 
hyödyistä ja vaatimuksista terveydelle 
sekä opiskelu- ja työkyvylle ja ottaa 
tiedot huomioon fyysistä toimintakykyä 
edistävässä suunnitelmassaan 
huomioiden myös alakohtaiset 
vaatimukset opiskelu- ja työkyvyn 
ylläpitoon

• kehittää oma-aloitteisesti ja 
monipuolisesti opiskelu- ja työkyvyn 
vaatimia fyysisiä ominaisuuksiaan ja 
ergonomiataitojaan

• liikkuu monipuolisesti ja parhaansa 
yrittäen kaikissa liikuntatilanteissa 
edistäen opiskelu- ja työkykyään.

Opiskelija ehkäisee tapaturmien syntymistä ja antaa ensiapua.

Opiskelija
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Tyydyttävä 1 • ennakoi mahdollisia tapaturmariskejä 
liikuntatilanteissa

• antaa ensiapua tavallisimmissa 
ensiapua vaativissa tilanteissa, 
tunnistaa osaamisensa rajat ja hakee 
lisäapua nopeasti

Tyydyttävä 2

Hyvä 3 • ehkäisee toiminnallaan 
liikuntatapaturmien syntymistä

• antaa ensiapua ja hakee tilanteen niin 
vaatiessa lisäapua nopeasti

Hyvä 4

Kiitettävä 5 • toimii huolellisesti ja ehkäisee 
liikuntatapaturmien syntymistä

• antaa ensiapua ja hakee oikea-
aikaisesti lisäapua

• estää toiminnallaan lisätapaturmien 
syntymistä.

1.4. Työelämässä toimiminen 2 op
Opintojaksolla opiskelija perehtyy suomalaiseen työmarkkinajärjestelmään ja sen keskeisiin 
käsitteisiin. Opiskelija oppii hahmottamaan, mitkä ovat keskeisiä työelämässä tarvittavia taitoja nyt 
ja tulevaisuudessa ja miten hänen omat taitonsa ja osaamisensa suhteutuvat niihin. Opiskelijalle 
tulevat tutuksi työntekijän ja työnantajan oikeudet sekä velvollisuudet, ja hän oppii solmimaan 
työsopimuksen työnantajan kanssa. Opiskelija tutustuu myös kestävän kehityksen periaatteisiin.

Osaamistavoitteet:

Opiskelija osaa

• solmia työsopimuksen työnantajan kanssa
• toimia osana työyhteisöä.
• arvioida alan sopivuutta itselle

Opintojaksolla sovelletaan seuraavia ammatillisten perustutkintojen Yhteisten tutkinnon osien 
ePerusteita:

• Työelämässä toimiminen, 2 osp

Osaamisen arviointi: opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5

Opiskelija toimii osana työyhteisöä.

Opiskelija
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Tyydyttävä 1 • noudattaa annettuja työaikoja ja 
sovittuja toimintatapoja

• noudattaa työssään ulkoasuun ja 
pukeutumiseen liittyviä ohjeita osittain 
ohjatusti

• käyttää työssään tarkoituksenmukaista 
suojavaatetusta ja noudattaa 
työturvallisuusohjeita

• työskentelee osana monimuotoista ja -
kulttuurista työyhteisöä

Tyydyttävä 2

Hyvä 3 • noudattaa annettuja työaikoja ja 
sovittuja toimintatapoja sekä toimii 
joustavasti erilaisissa tilanteissa

• noudattaa työssään ulkoasuun ja 
pukeutumiseen liittyviä ohjeita

• käyttää työssään tarkoituksenmukaista 
suojavaatetusta ja noudattaa 
työturvallisuusohjeita

• työskentelee luontevasti osana 
monimuotoista ja -kulttuurista 
työyhteisöä

Hyvä 4

Kiitettävä 5 • noudattaa annettuja työaikoja ja 
sovittuja toimintatapoja ja toimii 
joustavasti erilaisissa ja muuttuvissa 
tilanteissa

• noudattaa työssään ulkoasuun ja 
pukeutumiseen liittyviä ohjeita ottaen 
huomioon myös erityistilanteet

• käyttää ja huolehtii työssään 
tarkoituksenmukaisesta 
suojavaatetuksesta ja noudattaa 
työturvallisuusohjeita

• työskentelee luontevasti osana 
monimuotoista ja -kulttuurista 
työyhteisöä edistäen yhteisön 
hyvinvointia.

 Opiskelija selvittää alan työmarkkinoiden tilannetta ja alan osaamistarpeita.

Opiskelija
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Tyydyttävä 1 • selvittää alan työmarkkinoiden tilannetta 
osittain ohjatusti

• tuntee työmarkkinajärjestelmän 
keskeisiä periaatteita

• tietää esimerkkejä alansa ammatillisista 
verkostoista

• tunnistaa alansa työtehtävissä 
tarvittavaa osaamista osittain ohjatusti

Tyydyttävä 2

Hyvä 3 • selvittää alan työmarkkinoiden tilannetta
• tuntee työmarkkinajärjestelmän 

keskeiset periaatteet
• tietää alansa keskeiset ammatilliset 

verkostot
• tunnistaa alansa eri työtehtävissä 

tarvittavaa osaamista

Hyvä 4

Kiitettävä 5 • selvittää monipuolisesti alan 
työmarkkinoiden tilannetta

• tuntee ja ymmärtää 
työmarkkinajärjestelmän keskeiset 
periaatteet

• tietää alansa ammatilliset verkostot ja 
osallistuu niiden toimintaan

• tunnistaa monipuolisesti eri 
työtehtävissä tarvittavaa osaamista.

Opiskelija osaa solmia työsopimuksen työnantajan kanssa.

Opiskelija

Tyydyttävä 1 • perehtyy oman alan työehtoihin ja 
keskeiseen työlainsäädäntöön osittain 
ohjattuna

• tarkistaa työsopimuksen sisällön 
yhteistyössä asiantuntijan kanssa

Tyydyttävä 2

Hyvä 3 • perehtyy oman alan työehtoihin ja 
keskeiseen työlainsäädäntöön

• tarkistaa työsopimuksen sisällön 
käyttäen tarvittaessa asiantuntija-apua

Hyvä 4

Kiitettävä 5 • perehtyy kattavasti oman alan 
työehtoihin ja keskeiseen 
työlainsäädäntöön

• tarkistaa työsopimuksen sisällön 
itsenäisesti ja keskustelee työehdoista 
työnantajan kanssa.
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1.5. Työharjoittelu 4 op
Työharjoittelun aikana opiskelija soveltaa opintojaksoilla oppimiaan asioita käytännön 
työelämään. Hän etsii itselleen tavoitteitaan ja kiinnostuksen kohteitaan vastaavan 
työharjoittelupaikan itsenäisesti tai opettajan avustuksella. Työharjoittelujakson aikana opiskelija 
perehtyy työpaikan kestävän kehityksen periaatteisiin.

Työharjoittelua varten varten jokaiselle opiskelijalle laaditaan yksilölliset tavoitteet, jotka lisäävät 
hänen työelämätaitojaan.

Osaamisen arviointi: opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty
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