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JOHDANTO 

Omnian hallituksen hyväksymässä opetussuunnitelman yhteisessä osassa on esitetty malliksi 
yksilöllisiä opintopolkuja. Tämä aktiivipolusta laadittu kuvaus ja opetussuunnitelma on 
tarkoitettu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatimisen avuksi. 
 
Opiskelijakunnan merkitys opiskelijoiden puhe- ja äänivallan käyttämisessä oppilaitoksen 
kehittämisessä on suuri. Eri toimipisteissä opiskelevien opiskelijoiden kokoaminen yhdeksi 
opiskelijakunnaksi sekä toiminnan organisointi on ammattitaitoa ja työtä, jota tarvitaan yleisesti 
eri ammateissa. Omnian ammattiopisto arvostaa tätä työtä ja haluaa sitouttaa opiskelijat 
yhteisöllisyyden kehittämiseen tunnustamalla opiskelijatoiminnan osaksi tutkintoa. 
 

AKTIIVIPOLUN TAVOITTEET 

Tavoitteena on, että opiskelija voi sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa 
toimintansa opiskelijayhteisön aktiivisena jäsenenä tai muussa yhdistys- ja 
kansalaistoimminnassa. Työelämä arvostaa opiskelijoita, jotka jo opiskeluaikanaan 
ovat toimineet esim. opiskelijakunnassa. 
 

AKTIIVIPOLUN MUODOSTUMINEN  

Aktiivipolun voi valita peruskoulu- tai ylioppilaspohjainen perustutkintoa suorittava 
opiskelija. Opiskelija valitsee tutkintoonsa aktiivipolun opintoja henkilökohtaisen 
suunnitelmansa mukaan  joko suorittamalla Omniassa tarjottavia tutkinnon osia tai 
pyytämällä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista aiemmasta tai 
samanaikaisesta toiminnastaan esim. yhdistyksissä, partiossa, urheiluseuroissa, 
vapaapalokunnassa ym.  
 
Polun valinneen opiskelijan ammatilliseen perustutkintoon voi sisältyä aktiivipolun 
opintoja seuraaviin tutkinnon osiin henkilökohtisen suunnitelman mukaisesti: 

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 

 

Ammatilliset, kaikille pakolliset tutkinnon osat ja ammatilliset, kaikille valinnaiset 
tutkinnon osat, yhteensä 90 ov. 
 
Opiskelija suorittaa opinnot perustutkinnon opetussuunnitelman mukaisesti. Eri 
tutkinnon osiin voidaan tunnistaa ja tunnustaa osaamista tutkinnon perusteiden 
ammattitaitovaatimusten mukaisesti, jolloin opiskelija osoittaa osaamisensa 
ammattiosaamisen näytöillä opiskelijakuntatoiminnasta tai muualta hankkimastaan 
osaamisesta. 
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Ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin voidaan yleensä sisällyttää 10 ov:n tutkinnon 
osa ammatillisesta perustutkinnosta tutkinnon perusteiden mukaisesti.  Joihinkin 
tutkintoihin voidaan sisällyttää Liiketalouden perustutkinnosta  tutkinnon osa 
Yhdistyksen ja asunto-osakeyhtiön asiakirjojen hoitaminen. 
 
Yhdistyksen ja asunto-osakeyhtiön asiakirjojen hoitaminen (ME308) 

Opintojakso: Yhdistyksen ja asunto-osakeyhtiön asiakirjojen hoitaminen (ME30801) 
 

Ammattitaitovaatimukset 
 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja  

 laatii ja ylläpitää yhdistyksen jäsenrekisteriä 

 laatii yhdistyksen tai asunto-osakeyhtiön kokousasiakirjoja ja muita asiakirjoja 

 laatii yhdistyksen tai asunto-osakeyhtiön taloudellisia raportteja 

 tekee yhdistysrekisteri-ilmoitukset. 

Arviointi 
 

Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa  arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen 

sisältö. 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn 
suunnittelu 

valmistelee työtehtäviä 
ohjatusti yrityksen tai 
organisaation ohjeiden 
mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä yrityksen tai 
organisaation ohjeiden 
mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä oma-aloitteisesti 
ja vastuullisesti yrityksen tai 
organisaation ohjeiden 
mukaisesti 

   tekee työtehtävät 
tärkeysjärjestyksessä 

Työn 
kokonaisuuden 
hallinta 

työskentelee ohjatusti 
asiakaspalvelun eri 
vaiheissa yrityksen tai 
organisaation ohjeiden ja 
tavoitteiden mukaisesti  

työskentelee pääosin 
itsenäisesti asiakaspalvelun 
eri vaiheissa yrityksen tai 
organisaation ohjeiden ja 
tavoitteiden mukaisesti 

työskentelee itsenäisesti 
asiakaspalvelun eri vaiheissa 
yrityksen tai organisaation 
ohjeiden ja tavoitteiden 
mukaisesti 

 kysyy neuvoa ollessaan 
epävarma 

kysyy neuvoa uusissa 
tilanteissa 

toimii valtuuksiensa 
mukaisesti 

 tekee vastuullaan olevat 
työt, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

tekee vastuullaan olevat työt toimii vastuullisesti ja ottaa 
työssään huomioon 
seuraavan työvaiheen ja 
työntekijän  

Laatutavoitteiden 
mukainen 
toiminta 

toimii ohjattuna yrityksen 
tai organisaation laatu- ja 
kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti 

toimii yrityksen tai 
organisaation laatu- ja 
kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti 

toimii yrityksen tai 
organisaation laatu- ja 
kestävän kehityksen 
tavoitteiden mukaisesti 

Tehokas ja toimii ohjattuna toimii tehokkaasti, jolloin toimii tehokkaasti ja 
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tuloksellinen 
toiminta 

tehokkaasti, jolloin ottaa 
huomioon ajan ja muiden 
resurssien käytön 

ottaa huomioon ajan ja 
muiden resurssien käyttöön 
 
 

tuloksellisesti 

 edistää ohjattuna työssään 
asiakassuhteita 

edistää työssään pysyviä 
asiakassuhteita 

edistää työssään toiminnan 
jatkuvuutta ja pysyviä 
asiakassuhteita 

Oman työn 
arviointi ja 
kehittäminen 

arvioi ohjattuna 
työskentelyään ja työnsä 
tuloksia  

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä 
muuttaa 
työskentelytapojaan 
saamansa palautteen 
mukaisesti 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä 
kehittää työskentelytapojaan 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. 
Työmenetelmien, 
--välineiden ja 
materiaalin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Työmenetelmien 
ja –välineiden 
käyttö 

käyttää ohjattuna 
toimiston työvälineitä, 
viestintävälineitä sekä 
ohjelmia ja 
sovellusohjelmia 

käyttää tavallisissa tilanteissa 
toimiston työvälineitä, 
viestintävälineitä sekä 
ohjelmia ja sovellusohjelmia 

käyttää vaihtelevissa tai 
uusissa tilanteissa toimiston 
työvälineitä, 
viestintävälineitä sekä 
ohjelmia ja sovellusohjelmia 

 tulostaa vain tarvittavat 
tulosteet 

tulostaa vain tarvittavat 
tulosteet ja noudattaa 
työssään paperin, 
mustekasettien ja muun 
materiaalin tehokkaan ja 
kestävän kehityksen 
mukaisen säästeliään käytön 
periaatteita 

tulostaa vain tarvittavat 
tulosteet ja ennakoi 
työssään paperin, 
mustekasettien ja muun 
materiaalin tehokkaan ja 
kestävän kehityksen 
mukaisen säästeliään käytön 

 käyttää tavallisissa 
tilanteissa tietokoneita ja 
toimiston laitteita 
huolellisesti organisaation 
ohjeiden mukaisesti 

käyttää tietokoneita ja 
toimiston laitteita 
huolellisesti organisaation 
ohjeiden mukaisesti 

käyttää tietokoneita ja 
toimiston laitteita 
huolellisesti valmistajan ja 
organisaation ohjeiden 
mukaisesti 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
oleva tiedon 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Yhdistyksen 
jäsenrekisterin 
laadinta ja ylläpito 

ylläpitää ohjattuna 
jäsenrekisteriä 

ylläpitää jäsenrekisteriä 
tavallisissa tilanteissa 

ylläpitää jäsenrekisteriä ja 
lisää siihen tietoja uusissa 
tilanteissa 

Kokousasiakirjojen 
laadinta 

tekee ohjattuna 
hallituksen, 

tekee hallituksen, 
vuosikokouksien ja muiden 

tekee itsenäisesti 
hallituksen, 
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vuosikokouksien ja 
muiden kokouksien 
kokouskutsun, 
esityslistan sekä 
pöytäkirjan 

kokouksien kokouskutsun, 
esityslistan sekä pöytäkirjan 

vuosikokouksien ja muiden 
kokouksien kokouskutsun, 
esityslistan sekä pöytäkirjan 

Taloudellisten 
raporttien laadinta 

tulostaa ohjattuna 
talousarvion, 
tuloslaskelman sekä 
taseen 

tulostaa talousarvion, 
tuloslaskelman sekä taseen 

laatii tai tulostaa itsenäisesti 
talousarvion, tuloslaskelman 
sekä taseen  

Muiden 
asiakirjojen 
laadinta 

muotoilee ja kirjoittaa 
ohjattuna jäsentiedotteen 

muotoilee ja kirjoittaa 
jäsentiedotteen tavallisessa 
tilanteessa 

muotoilee ja kirjoittaa 
jäsentiedotteen 

   tekee tarvittavat anomukset 
ja hakemukset sekä hoitaa 
kirjeenvaihdon 
sidosryhmien kanssa 

   laatii toimintakertomuksen 

Yhdistysrekisteri-
ilmoitusten 
tekeminen 

 tekee yhdistyksen 
perustamiseen liittyvät 
toimenpiteet 

tekee yhdistyksen 
perustamiseen, 
sääntömuutoksiin ja 
lopettamiseen liittyvät 
toimenpiteet  

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

muuttuvissa tilanteissa  
ja valintatilanteissa 
tarvitsee 
ohjausta ja tukea 
 

toimii muuttuvissa ja 
valintatilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti 

toimii erilaisissa tilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti 
ja löytää toiminnalleen 
vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 

 hakee tietoa tutuista 
tietolähteistä 

hakee tietoa eri lähteistä hakee itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti tietoa eri 
lähteistä 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

toimii tutussa 
työyhteisössä ja -ryhmässä 

toimii työyhteisössä ja -
ryhmässä erilaisten ihmisten 
kanssa 

toimii yhteistyökykyisenä 
työyhteisön ja -ryhmän 
jäsenenä  

Ammattietiikka noudattaa ohjattuna 
annettuja eettisiä ohjeita 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

toimii työssään yrityksen tai 
organisaation arvojen 
mukaisesti ja noudattaa 
ammattiinsa kuuluvaa 
etiikkaa 

 noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 

noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 

noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 

Terveys, 
turvallisuus ja 
toimintakyky 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. 
tietoturva, eikä aiheuta 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. 
tietoturva, eikä aiheuta 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. 
tietoturva, eikä aiheuta 
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vaaraa itselleen tai muille vaaraa itselleen tai muille vaaraa itselleen tai muille 

 tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

 toimii työympäristön 
turvallisuusjärjestelmien 
edellyttämällä tavalla 

toimii työympäristön 
turvallisuusjärjestelmien 
edellyttämällä tavalla 

toimii työympäristön 
turvallisuusjärjestelmien 
edellyttämällä tavalla 

 käyttää turvallisia, 
sopivasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetelmiä 
ottaen huomioon 
ergonomian 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen 
huomioon ergonomian 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen 
huomioon ergonomian 

 

Ammattitaidon osoittamistavat  
 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa palvelemalla yhdistystoiminnan tai 
asunto-osakeyhtiön ulkoista ja sisäistä asiakasta laatimalla yhdistyksen tai asunto-osakeyhtiön 
hallintoon liittyviä asiakirjoja ja raportteja. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon 
voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.  

Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään  
- työprosessien hallinta kokonaan 
- työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan 
- työn perustana olevan tiedon hallinnasta kokousasiakirjojen sekä muiden 

asiakirjojen laadinta 
- elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan 

 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen 
näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, 
kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 
 

Opiskelijakunnan toiminnan kehittäminen 10 ov (paikallinen tutkinnon osa) (OMNIA390) 

Opintojakso: Opiskeliljakunnan toiminnan kehittäminen 10 ov (OMNIA39001) 
 
Ammattitaitovaatimukset 
 
Opiskelija osaa 
 

- suunnitella opiskelijakunnan toimintaa lakisääteisten tehtävien pohjalta 
- edistää yhteisöllisyyttä 
- perehtyä oppilaitoksen suunnitelmiin ja antaa niistä lausuntoja  
- tehdä oppilaitoksen toiminnan kehittämisehdotuksia  
- toimia yhteistyössä opiskelijajärjestöjen kanssa 
- osallistua tarvittaessa oppilaitoksen eri elimien kokouksiin 
- pitää huolta siitä, että tutkintoon vaadittavat opinnot etenevät henkilökohtaiseen 

suunnitelmaan merkityssä aikataulussa 
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Arviointi 

 
Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. 
Ammatillisessa peruskoulutuksessa  arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen 
sisältö. 
Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oman työn 
suunnittelu 

valmistelee työtehtäviä 
ohjatusti oppilaitoksen 
ohjeiden mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä oppilaitoksen 
ohjeiden mukaisesti 

suunnittelee ja valmistelee 
työtehtäviä oma-aloitteisesti 
ja vastuullisesti 
oppilaitoksen ohjeiden 
mukaisesti 

   tekee työtehtävät 
tärkeysjärjestyksessä 

 kysyy neuvoa ollessaan 
epävarma 

kysyy neuvoa uusissa 
tilanteissa 

toimii valtuuksiensa 
mukaisesti 

 tekee vastuullaan olevat 
työt, mutta tarvitsee 
ajoittain ohjausta 

tekee vastuullaan olevat työt toimii vastuullisesti ja ottaa 
työssään huomioon 
seuraavan työvaiheen ja 
työntekijän  

Tehokas ja 
tuloksellinen 
toiminta 

toimii ohjattuna 
tehokkaasti, jolloin ottaa 
huomioon ajan ja muiden 
resurssien käytön 

toimii tehokkaasti, jolloin 
ottaa huomioon ajan ja 
muiden resurssien käyttöön 
 
 

toimii tehokkaasti ja 
tuloksellisesti 

 edistää ohjattuna työssään 
yhteisönsä yhteisöllisyyttä 

edistää työssään 
yhteisöllisyyttä 

edistää työssään toiminnan 
jatkuvuutta ja 
yhteisöllisyyttä 

Oman työn 
arviointi ja 
kehittäminen 

arvioi ohjattuna 
työskentelyään ja työnsä 
tuloksia ja vertaa sitä 
henkilökohtaiseen 
opiskelusuunnitelmaansa 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä 
muuttaa 
työskentelytapojaan 
saamansa palautteen 
mukaisesti ja tekee yhdessä 
opinto-ohjaajan kanssa 
tarvittavia muutoksia 
henkilökohtaiseen 
opiskelusuunnitelmaansa 

arvioi työskentelyään ja 
työnsä tuloksia sekä 
kehittää työskentelytapojaan 
ja tekee yhdessä opinto-
ohjaajan kanssa tarvittavia 
muutoksia 
henkilökohtaiseen 
opiskelusuunnitelmaansa ja 
huolehtii opintojensa 
etenemisestä 
opiskelijakuntatyön ohella. 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

2. 
Työmenetelmien, 
-välineiden ja 
materiaalin 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 
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Työmenetelmien 
ja –välineiden 
käyttö 
suunnitelmien ja 
asiakirjojen 
laadinnassa 

käyttää ohjattuna 
toimiston työvälineitä, 
viestintävälineitä sekä 
ohjelmia ja 
sovellusohjelmia 

käyttää tavallisissa tilanteissa 
toimiston työvälineitä, 
viestintävälineitä sekä 
ohjelmia ja sovellusohjelmia 

käyttää vaihtelevissa tai 
uusissa tilanteissa toimiston 
työvälineitä, 
viestintävälineitä sekä 
ohjelmia ja sovellusohjelmia 

 tulostaa vain tarvittavat 
tulosteet 

tulostaa vain tarvittavat 
tulosteet ja noudattaa 
työssään paperin, 
mustekasettien ja muun 
materiaalin tehokkaan ja 
kestävän kehityksen 
mukaisen säästeliään käytön 
periaatteita 

tulostaa vain tarvittavat 
tulosteet ja ennakoi 
työssään paperin, 
mustekasettien ja muun 
materiaalin tehokkaan ja 
kestävän kehityksen 
mukaisen säästeliään käytön 

 käyttää tavallisissa 
tilanteissa tietokoneita ja 
toimiston laitteita 
huolellisesti organisaation 
ohjeiden mukaisesti 

käyttää tietokoneita ja 
toimiston laitteita 
huolellisesti organisaation 
ohjeiden mukaisesti 

käyttää tietokoneita ja 
toimiston laitteita 
huolellisesti valmistajan ja 
organisaation ohjeiden 
mukaisesti 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
oleva tiedon 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Toiminnan ja 
tapahtumien 
suunnittelu 

Ottaa ohjattuna 
huomioon valtuutensa 
toimintaa 
suunnitellessaan ja 
toteuttaessaan 

Tuntee valtuutensa ja toimii 
niiden rajoissa toimintaa 
suunnitellessaan ja 
toteuttaessaan. 

Tuntee lainsäädännön ja 
määräykset, jotka koskevat 
opiskelijakuntaa, 
suunnitellessaan ja 
toteuttaessaan toimintaa 

Kokousasiakirjojen 
laadinta 

tekee ohjattuna 
hallituksen, 
vuosikokouksien ja 
muiden kokouksien 
kokouskutsun, 
esityslistan sekä 
pöytäkirjan 

tekee hallituksen, 
vuosikokouksien ja muiden 
kokouksien kokouskutsun, 
esityslistan sekä pöytäkirjan 

tekee itsenäisesti 
hallituksen, 
vuosikokouksien ja muiden 
kokouksien kokouskutsun, 
esityslistan sekä pöytäkirjan 

Taloudellisten 
raporttien laadinta 

tulostaa ohjattuna 
talousarvion esim. 
suunnitellusta 
tapahtumasta 

tulostaa talousarvion esim. 
suunnitellusta tapahtumasta  

laatii tai tulostaa itsenäisesti 
talousarvion esim. 
suunnitellusta tapahtumasta  

Muiden 
asiakirjojen 
laadinta 

muotoilee ja kirjoittaa 
ohjattuna tiedotteen 

muotoilee ja kirjoittaa 
tiedotteen tavallisessa 
tilanteessa 

muotoilee ja kirjoittaa 
jäsentiedotteen 

   tekee tarvittavat anomukset 
ja hakemukset sekä hoitaa 
kirjeenvaihdon 
sidosryhmien kanssa 

   laatii toimintakertomuksen 
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Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja 

Oppiminen ja 
ongelmanratkaisu 

muuttuvissa tilanteissa  
ja valintatilanteissa 
tarvitsee 
ohjausta ja tukea 
 

toimii muuttuvissa ja 
valintatilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti 

toimii erilaisissa tilanteissa 
tarkoituksenmukaisesti 
ja löytää toiminnalleen 
vaihtoehtoisia 
toimintatapoja 

 hakee tietoa tutuista 
tietolähteistä 

hakee tietoa eri lähteistä hakee itsenäisesti ja oma-
aloitteisesti tietoa eri 
lähteistä 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

toimii tutussa 
työyhteisössä ja -ryhmässä 

toimii työyhteisössä ja -
ryhmässä erilaisten ihmisten 
kanssa ja osallistuu 
sidosryhmien kanssa 
tapahtuvaan 
vuorovaikutukseen 

toimii yhteistyökykyisenä 
työyhteisön ja -ryhmän 
jäsenenä ja osallistuu 
sidosryhmien kanssa 
tapahtuvaan 
vuorovaikutukseen 

Ammattietiikka noudattaa ohjattuna 
annettuja eettisiä ohjeita 

noudattaa annettuja eettisiä 
ohjeita 

toimii työssään 
organisaation arvojen 
mukaisesti ja noudattaa 
annettuja ohjeita 

 noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 

noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 

noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 

Terveys, 
turvallisuus ja 
toimintakyky 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. 
tietoturva, eikä aiheuta 
vaaraa itselleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. 
tietoturva, eikä aiheuta 
vaaraa itselleen tai muille 

noudattaa työstä annettuja 
turvallisuusohjeita, ml. 
tietoturva, eikä aiheuta 
vaaraa itselleen tai muille 

 tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

tiedottaa havaitsemistaan 
vaaroista ja riskeistä 

 toimii työympäristön 
turvallisuusjärjestelmien 
edellyttämällä tavalla 

toimii työympäristön 
turvallisuusjärjestelmien 
edellyttämällä tavalla 

toimii työympäristön 
turvallisuusjärjestelmien 
edellyttämällä tavalla 

 käyttää turvallisia, 
sopivasti kuormittavia ja 
vaihtelevia työmenetelmiä 
ottaen huomioon 
ergonomian 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen 
huomioon ergonomian 

käyttää turvallisia, sopivasti 
kuormittavia ja vaihtelevia 
työmenetelmiä ottaen 
huomioon ergonomian 

 

Ammattitaidon osoittamistavat  
 

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla opiskelijakunnassa/tai 
sen hallintoelimissä valtuuksiensa mukaisesti tekemällä suunnitelmia, toimeenpanoemalla 
niitä, laatimalla kustannusarvioita, tiedotteita ja/tai pyydettyjä lausuntoja. Työtä tehdään siinä 
laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia.  
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Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään  
- työprosessien hallinta kokonaan 
- työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan 
- työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan 
- elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan 

 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen 
näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, 
kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. 

Muut valinnaiset tutkinnon osat 

 

Ammatillisten tutkinnon osien muihin valinnaisiin tutkinnon osiin voidaan sisällyttää 0 
– 10 ov ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia, joihin Omnia on laatinut 
seuraavassa luvussa tavoitteet ja arviointikriteerit. 
 
Opiskelija voi sisällyttää tähän ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia 
henkilökohtaisen suunnitelman mukaan tutkinnon perusteiden mukaisesti. 
 
Opiskelija voi sisällyttää muihin valinnaisiin tutkinnon osiin myös Työpaikkaohjaajaksi 
valmentautumisen, 2 ov 

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov 

 

Ammattitaitovaatimukset 
 

Opiskelija osaa 

 tunnistaa työpaikalla työssäoppimiseen tai ammattiosaamisen näyttöön sopivat 
työtehtävät ja selvittää niiden arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit 

 neuvotella työyhteisössä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen 
toteuttamisesta 

 valmistella yhteistyössä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa työssäoppimisen 
ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia 

 perehdyttää muita opiskelijoita työpaikalla tai oppilaitoksissa tehtäviin töihin, 
toimintatapoihin ja sääntöihin 

 esitellä alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia esimerkiksi työelämään 
tutustumisjaksolla oleville opiskelijoille 

 käydä ohjauskeskusteluja, kehittää toimintaansa palautteen perusteella ja 
sovitella näkemyseroja 

 toimia erilaisten oppijoiden ja työtovereiden kanssa 

 vastaanottaa ja antaa kehittävää palautetta 

 itsearvioida työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöään ennalta sovittujen 
arvioinnin kohteiden ja arviointikriteereiden mukaan 

 arvioida työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä hän osaa toimia ja ohjata 
myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti. 
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Arviointi 
 

Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. 
Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen 
sisältö. 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

1. Työprosessin 
hallinta  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2  Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Oman työn 
suunnittelu ja 
suunnitelmien 
tekeminen 

valmistelee ohjattuna 
työssäoppimisen ja 
ammattiosaamisen näytön 
suunnitelmia 
 

valmistelee annettujen 
ohjeiden mukaan 
työssäoppimisen ja 
ammattiosaamisen näytön 
suunnitelmia 
 

valmistelee itsenäisesti ja 
aloitteellisesti työssäoppimisen 
ja ammattiosaamisen näyttöjen 
suunnitelmaa 
 

Työn 
kokonaisuuden 
hallinta 
 

tarvitsee ajoittaista ohjausta 
 

tekee annetut tehtävät 
omatoimisesti 
 

etenee työssään sujuvasti 
sovittaen työnsä 
työympäristön muuhun 
toimintaan 

 

2. 
Työmenetelmien, 
välineiden ja 
materiaalin hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2  Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Opiskelijalähtöine
n ohjaaminen 
 

perehdyttää ohjattuna 
muita opiskelijoita 

perehdyttää ohjeiden 
mukaisesti muita 
opiskelijoita ja käy 
ohjauskeskusteluja 

perehdyttää muita 
opiskelijoita, toimii joustavasti 
erilaisten ihmisten kanssa ja 
sovittelee näkemyseroja 

Opiskelijan 
arviointi 

vastaanottaa ja antaa 
ohjattuna palautetta 
työtehtävistä sekä itsearvioi 
ohjattuna työssäoppimisen 
ja ammattiosaamisen näytöt 
sovittujen arvioinnin 
kohteiden ja kriteereiden 
mukaan 

vastaanottaa ja antaa 
palautetta työtehtävistä ja 
itsearvioi työssäoppimisen ja 
ammattiosaamisen näytöt 
sovittujen arvioinnin 
kohteiden ja kriteereiden 
mukaan 
 

käy rakentavia 
palautekeskusteluja sekä 
itsearvioi työssäoppimisen ja 
ammattiosaamisen näytöt 
ennalta sovittujen arvioinnin 
kohteiden ja kriteereiden 
mukaan 
 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

3. Työn perustana 
olevan tiedon 
hallinta 

Tyydyttävä T1 Hyvä H2  Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Oman alan 
työelämän ja 
ammatillisen 
koulutuksen 

esittelee joitakin alansa työ- 
ja koulutusmahdollisuuksia 
 

esittelee alansa työ- ja 
koulutusmahdollisuuksia 
 

esittelee itsenäisesti ja 
monipuolisesti alansa työ- ja 
koulutusmahdollisuuksia 
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tunteminen 

Tutkinnon 
perusteiden 
tunteminen 
 

tunnistaa ohjattuna 
työssäoppimisjaksolla 
opiskeltavat asiat ja 
ammattiosaamisen näytöillä 
arvioitavan osaamisen 

tunnistaa ohjeiden 
mukaisesti 
työssäoppimisjaksolla 
opiskeltavat asiat ja 
ammattiosaamisen näytöillä 
arvioitavan osaamisen 

tunnistaa itsenäisesti 
työssäoppimisjaksolla 
opiskeltavat asiat ja 
ammattiosaamisen näytöillä 
arvioitavan osaamisen 
 

 

Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 

4. Elinikäisen 
oppimisen 
avaintaidot  

Tyydyttävä T1 Hyvä H2  Kiitettävä K3 

Opiskelija  

Terveys, 
turvallisuus ja 
toimintakyky 
 

arvioi työhönsä liittyvät 
työturvallisuusriskit sekä 
toimii 
työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti 
 

arvioi työhönsä liittyvät 
työturvallisuusriskit sekä 
toimii 
työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti 
 

arvioi työhönsä liittyvät 
työturvallisuusriskit sekä 
toimii ja ohjaa myös muita 
toimimaan 
työturvallisuusohjeiden 
mukaisesti 

 
Ammattitaidon osoittamistavat  

 
Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa tekemällä suunnitelman ammattiosaamisen näytöstä tai 
työssäoppimisesta. Hän perehtyy työyhteisön toimintaan, työtehtäviin, työkulttuuriin ja 
sääntöihin sekä arvioi työyhteisön työturvallisuusriskit ja työergonomiakysymykset oman työn 
osalta. Opiskelija kartoittaa mahdollisuudet toteuttaa työssäoppimista ja ammattiosaamisen 
näyttöjä työpaikalla. Opiskelija analysoi oman työssäoppimisensa ja ammattiosaamisen 
näyttönsä arvioinnit. 

 
Ammattiosaamisen näyttö annetaan pääsääntöisesti jonkin muun ammattiosaamisen näytön 
yhteydessä. Ammattiosaamisen näytöllä osoitetaan vähintään 

- työprosessin hallinta 
- työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinnasta opiskelijan ohjaamisen, 

oppimisen ja osaamisen arviointi  
- työn perustana olevan tiedon hallinnasta tutkintojen perusteiden tunteminen 
- elinikäisen oppimisen avaintaidoista terveys, turvallisuus ja toimintakyky. 

 
Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytöllä 
osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla kuten haastattelujen, tehtävien ja 
muiden luotettavien menetelmien avulla. 
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AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT 

 

Pakolliset tutkinnon osat 
 

Kaikille yhteisiä pakollisia tutkinnon osia on yhteensä 16 opintoviikkoa (ov). 
 
Pääsääntöisesti opiskelija suorittaa opinnot tutkinnon opetussuunnitelman 
mukaisesti.  
 
Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätietoon sisältyy mm. seuraavat tavoitteet: 
 
 Opiskelija  

- osallistuu oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikassa yhteisten asioiden 
hoitamiseen 

 - arvioi toimintamahdollisuuksiaan aktiivisena kansalaisena ja kuluttajana 
 
Esim. opiskelijakunnassa toimintaa tai toimintaa ryhmänedustajana voidaan tältä osin 
tunnustaa opituksi ja saada arvioiduksi osana pakollista tutkinnon osaa. 
 
Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat 
 
Valinnaisia tutkinnon osia sisältyy tutkintoon yhteensä 4 opintoviikkoa (ov). 
Aktiivipolun valinneet opiskelijat voivat valita ammattitaitoa täydentävien tutkinnon 
osien pakollisten tutkinnon osien valinnaisista lisäosista 0 – 4 opintoviikkoa (ov) 
Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätietoa. 
 

Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto, valinnainen 0 – 4 ov 

 

Osallistuminen tuutoritoimintaan, 1  ov (OMNIA076) 
Opintojakso: Osallistuminen tuutoritoimintaan, 1 ov (OMNIA07601) 
 

Tavoitteet 
 
Opiskelija 

- osallistuu tutoreille järjestettävään koulutukseen 
- osallistuu toimintapäivien ja koulun aloituspäivien suunnitteluun ja 

toteutukseen 
- opastaa nuorempia opiskelijoita  
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Arviointi 

Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen 

sisältö. 

Arvioinnin kohde 
 

Arviointikriteerit 
 

 Tyydyttävä T1 
 

Hyvä H2 
 

Kiitettävä K3 
 

Opiskelija  
 

Osallistuminen -
oppilaitoksessa  

osallistuu ohjattuna 
yhteisten asioiden 
hoitamiseen ja 
koulutukseen 
 

osallistuu sovitulla tavalla 
yhteisten asioiden 
hoitamiseen sekä tuntee 
oppilaitoksen käytännöt ja 
osallistuu koulutukseen 
 

osallistuu itsenäisesti yhteisten 
asioiden hoitamiseen ja 
koulutukseen sekä tuntee 
oppilaitoksen käytännöt ja 
tutkintoja 
 

Toiminta-
mahdollisuuksien 
arviointi 
 

arvioi ohjattuna 
toimintamahdollisuuksiaan 
tuutorina 
 

arvioi 
toimintamahdollisuuksiaan 
tuutorina  
 

arvioi 
toimintamahdollisuuksiaan 
tuutorina ja toimintapäivien 
toteuttajana 
 

tuntee Omnian 
järjestyssäännöt 
 

tuntee opiskelijan 
vaikuttamismahdollisuudet ja 
velvollisuudet ja Omnian 
järjestyssäännöt 
 

tuntee opiskelijan 
vaikuttamismahdollisuudet 
oikeudet, edut ja 
velvollisuudet ja Omnian 
järjestyssäännöt 
 

hakee tietoa opiskelijan 
keskeisistä oikeuksista ja 
velvollisuuksista 
 

tuntee opiskelijan keskeiset 
oikeudet ja velvollisuudet 
 

tuntee opiskelijan keskeiset 
oikeudet ja velvollisuudet 

Oppilaitoksen 
esittely 

opastaa ohjattuna uusia 
opiskelijoita koulun 
aloituspäivinä 

opastaa sekä esittelee 
Omniaa uusia opiskelijoita 
koulun aloituspäivinä ja 
tarkistaa etukäteen faktat ja 
harjoittelee esiintymistään 

opastaa uusia opiskelijoita 
koulun aloituspäivinä 
osallistuu esitysten laadintaan, 
tarkistaa faktoja ja harjoittelee 
esiintymistään 

Osallistuu 
toimintapäivien 
suunnitteluun ja 
toteutukseen 

osallistuu ohjattuna 
toimintapäivien ohjelman 
laatimiseen 

osallistuu toimintapäivien 
ohjelman laatimiseen 

osallistuu toimintapäivien 
ohjelman laatimiseen 
hyödyntäen ryhmäytymiseen 
liittyvää tietopohjaa 
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osallistuu ryhmän mukana 
toimintapäivien 
toteuttamiseen 

osallistuu toimintapäivien 
toteuttamiseen ja vastaa 
parin kanssa jonkin 
toimintarastin toteutuksesta 

osallistuu toimintapäivien 
toteuttamiseen ja vastaa 
itsenäisesti jonkin 
toimintarastin toteutuksesta. 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

Käyttäytyy esimerkillisesti, 
toimii osana tiimiä tiimin 
ohjeiden mukaisesti 

Käyttäytyy esimerkillisesti, 
kunnioittaa toisten 
mielipiteitä 
vuorovaikutuksessa ja esittää 
omia ideoitaan 
suunnittelussa 

Käyttäytyy esimerkillisesti, 
kunnioittaa toisten mielipiteitä 
vuorovaikutuksessa ja esittää 
omia ideoitaan suunnittelussa 
sekä kannustaa ja motivoi 
ryhmää 

 
Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 5. Aloitekyky ja yrittäjyys, 11. Aktiivinen 
kansalaisuus ja eri kulttuurit. 
 

Oppilaitoksen markkinointi, 1 ov 

 

Opiskelija 

 
- osallistuu tuutoreille järjestettävään koulutukseen 
- osallistuu esittelymateriaalin laadintaan 
- esittelee oppilaitosta Omniaan saapuville vieraille 
- esittelee oppilaitosta peruskouluissa, koulutusmessuilla ja muissa 

tilaisuuksissa 
 

 

 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

 Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija  
 

Osallistuminen -

oppilaitoksessa  

osallistuu ohjattuna 
yhteisten asioiden 
hoitamiseen ja 
koulutukseen 
 

osallistuu sovitulla tavalla 
yhteisten asioiden 
hoitamiseen sekä tuntee 
oppilaitoksen käytännöt ja 
osallistuu koulutukseen 
 

osallistuu itsenäisesti yhteisten 
asioiden hoitamiseen ja 
koulutukseen sekä tuntee 
oppilaitoksen käytännöt ja 
tutkintoja 
 

Toiminta-

mahdollisuuksien 

arvioi ohjattuna 
toimintamahdollisuuksiaan 
tuutorina oppilaitoksen 

arvioi 
toimintamahdollisuuksiaan 
tuutorina oppilaitoksen 

arvioi 
toimintamahdollisuuksiaan 
tuutorina ja toimintapäivien 
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arviointi 

 

markkinoinnissa 
 

markkinoinnissa 
 

toteuttajana oppilaitoksen 
markkinoinnissa 
 

tuntee Omnian 
järjestyssäännöt 
 

tuntee opiskelijan 
vaikuttamismahdollisuudet ja 
velvollisuudet ja Omnian 
järjestyssäännöt 
 

tuntee opiskelijan 
vaikuttamismahdollisuudet 
oikeudet, edut ja 
velvollisuudet ja Omnian 
järjestyssäännöt 
 

hakee tietoa opiskelijan 
keskeisistä oikeuksista ja 
velvollisuuksista 
 

tuntee opiskelijan keskeiset 
oikeudet ja velvollisuudet 
 

tuntee opiskelijan keskeiset 
oikeudet ja velvollisuudet 

Oppilaitoksen 

esittely 

opastaa ohjattuna 
peruskouluista saapuvia 
opiskelijoita, joita tulee 
Omniaan tutustumaan 

opastaa peruskouluista 
saapuvia opiskelijoita sekä 
esittelee Omniaa 
peruskouluissa ja tarkistaa 
etukäteen faktat 

opastaa peruskouluista 
saapuvia opiskelijoita sekä 
esittelee Omniaa 
peruskouluissa ja osallistuu 
esitysten laadintaan, tarkistaa 
faktoja ja harjoittelee 
esiintymistään 

Osallistuu 

esittelytilaisuuksie

n suunnitteluun ja 

toteutukseen 

osallistuu ohjattuna 
esittelypäivien ohjelman 
laatimiseen 

osallistuu esittelypäivien 
ohjelman laatimiseen 

osallistuu esittelypäivien 
ohjelman laatimiseen 
hyödyntäen viestintään 
liittyvää tietopohjaa 

osallistuu ohjattuna 
mukana esittelyn 
toteuttamiseen 

osallistuu esittelyn 
toteuttamiseen parin kanssa 

osallistuu esittelyn 
toteuttamiseen itsenäisesti 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

Käyttäytyy esimerkillisesti, 
toimii osana tiimiä tiimin 
ohjeiden mukaisesti 

Käyttäytyy esimerkillisesti, 
kunnioittaa toisten 
mielipiteitä 
vuorovaikutuksessa ja esittää 
omia ideoitaan 
suunnittelussa 

Käyttäytyy esimerkillisesti, 
kunnioittaa toisten mielipiteitä 
vuorovaikutuksessa ja esittää 
omia ideoitaan suunnittelussa 
sekä kannustaa ja motivoi 
ryhmää 

 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 5. Aloitekyky ja yrittäjyys, 11. 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 
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Oppilaitoksen kehittäminen 1- 4 ov (OMNIA076) 
Opintojakso: Oppilaitoksen kehittäminen (Omnia07602) 
 

Tavoitteet 
 
Opiskelija 

- osallistuu oppilaitoksen kehittämiseen toimielinten jäsenenä tai 
kehittämisprojekteissa 

- osallistuu toimielinten perehdytyskoulutuksiin ja tilaisuuksiin 
- perehtyy käsiteltäviin asiakirjoihin 
- käyttää kokouksissa puheenvuoroja 

 
Jos opiskelija toimii useammassa kuin yhdessä toimikunnassa tai projektissa ja 
osallistuu kahtena vuotena, opiskelija voi saada 4 ov riippuen kokousten ja 
käsiteltävien asioiden määrästä. 
  

Arviointi 

Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen 

sisältö. 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

 Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija  
 

Osallistuminen 

oppilaitoksessa  

osallistuu ohjattuna 
toimielinten kokouksiin 
 

osallistuu toimielinten 
kokouksiin sekä tuntee 
toimielimen tehtävät 

osallistuu toimielinten 
kokouksiin sekä tuntee 
toimielimen tehtävät 
 

Toiminta-

mahdollisuuksien 

arviointi 

 

arvioi ohjattuna 
toimintamahdollisuuksiaan 
oppilaitoksen kehittäjänä 
 

arvioi 
toimintamahdollisuuksiaan 
oppilaitoksen kehittäjänä 
 

arvioi 
toimintamahdollisuuksiaan 
oppilaitoksen kehittäjänä 

tuntee opiskelijan 
vaikuttamismahdollisuudet, 
oikeudet ja velvollisuudet 
 

tuntee opiskelijan ja 
toimielimen jäsenen 
vaikuttamismahdollisuudet 
oikeudet, edut ja 
velvollisuudet 
 

tuntee opiskelijan ja 
toimielimen demokraattiset 
vaikuttamismahdollisuudet, 
oikeudet, edut ja 
velvollisuudet sekä 
kokouskäytännöt 
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Oppilaitoksen 

tarjoaman 

perehdytyksen 

käyttö 

 

osallistuu Omnian 
järjestämään 
perehdytykseen 

osallistuu Omnian 
järjestämään perehdytykseen 
ja esittää kysymyksiä 

osallistuu Omnian 
järjestämään perehdytykseen, 
esittää kysymyksiä ja hakee 
itsenäisesti tietoa toimielimen 
toiminnasta ja 
menettelytavoista 

Asiakirjoihin 

perehtyminen ja 

puheenvuorojen 

käyttö 

perehtyy asiakirjoihin perehtyy asiakirjoihin ja 
valmistautuu kokoukseen 
tekemällä etukäteen 
muistiinpanoja ja kysymyksiä 

perehtyy asiakirjoihin ja 
valmistautuu kokoukseen 
tekemällä etukäteen 
muistiinpanoja ja kysymyksiä 

Kokouskäytännöt - ilmoittaa esteestä 
sihteerille ja 
varaedustajalleen 
- noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 
 

- ilmoittaa esteestä sihteerille 
ja varaedustajalleen 
- noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 
 

- ilmoittaa esteestä sihteerille 
ja varaedustajalleen 
- noudattaa 
vaitiolovelvollisuutta 
 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

Käyttäytyy esimerkillisesti,  Käyttäytyy esimerkillisesti, 
kunnioittaa toisten 
mielipiteitä  

Käyttäytyy esimerkillisesti, 
kunnioittaa toisten mielipiteitä 
vuorovaikutuksessa  

vastaa kokouksissa 
kysyttäessä mielipidettä 

pyytää puheenvuoroja ja 
käyttää niitä 

Pyytää puheenvuoroja ja 
käyttää niitä sekä osaa 
perustella asiaansa 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 5. Aloitekyky ja yrittäjyys, 11. 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 

Toiminta opiskelijakunnassa 0 – 4 ov (OMNIA076) 
Opintojakso: Toiminta opiskelijakunnassa (OMNIA07604) 
 

Opiskelija 
- toimii opiskelijakunnan hallituksen jäsenenä esim. vastuualueellaan (1 ov) 

tai 
- toimii opiskelijakunnassa jollakin vastuualueella (1 ov) 
- suunnittelee ja laatii asiakirjoja (1 ov) 
- perehtyy käsiteltäviin asioihin ja asiakirjoihin (1 ov) 
- osallistuu kokouksiin ja toimintaan (1 ov) 
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Arviointi 

Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. 

Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen 

sisältö. 

ARVIOINNIN 

KOHDE 

 

ARVIOINTIKRITEERIT 

 

 Tyydyttävä T1 

 

Hyvä H2 

 

Kiitettävä K3 

 

Opiskelija  
 

Osallistuminen 

oppilaitoksessa  

osallistuu ohjattuna 
opiskelijakunnan 
kokouksiin 

-hoitaa opiskelijakunnassa 
vastuualueensa tehtäviä 
ohjatusti 
 

osallistuu opiskelijakunnan 
kokouksiin sekä tuntee 
opiskelijakunnan ja 
vastuualueensa tehtävät 
- hoitaa vastuualueensa 
tehtäviä 

Osallistuu opiskelijakunnan 
kokouksiin sekä tuntee 
opiskelijakunnan ja 
vastuualueensa tehtävät 
-hoitaa vastuualueensa 
tehtäviä monipuolisesti ja 
kehittää toimintatapoja 

laatii ohjatusti 
yksinkertaisia ja 
tavanomaisia asiakirjoja 

suunnittelee toimintaa ja 
laatii opiskelijakunnan 
asiakirjoja 

suunnittelee toimintaa ja laatii 
opiskelijakunnan asiakirjoja ja 
tekee yhteistyötä oppilaitoksen 
henkilökunnan ja 
sidosryhmien kanssa 

Toiminta-

mahdollisuuksien 

arviointi 

 

arvioi ohjattuna 
toimintamahdollisuuksiaan 
oppilaitoksen kehittäjänä 
opiskelijakunnassa 
 

arvioi 
toimintamahdollisuuksiaan 
oppilaitoksen kehittäjänä 
opiskelijakunnassa 
 

arvioi 
toimintamahdollisuuksiaan 
oppilaitoksen kehittäjänä 
opiskelijakunnassa 

tuntee opiskelijan 
vaikuttamismahdollisuudet, 
oikeudet ja velvollisuudet 
 

tuntee opiskelijan ja 
opiskelijakunnan 
vaikuttamismahdollisuudet 
oikeudet, edut ja 
velvollisuudet 
 

tuntee opiskelijan ja 
opiskelijakunnan 
demokraattiset 
vaikuttamismahdollisuudet, 
oikeudet, edut ja 
velvollisuudet sekä 
kokouskäytännöt 
 

Oppilaitoksen 

tarjoaman 

perehdytyksen 

käyttö 

 

osallistuu Omnian 
järjestämään 
perehdytykseen tai 
suunnittelupäiviin 

osallistuu Omnian 
järjestämään perehdytykseen 
tai suunnittelupäiviin ja 
esittää kysymyksiä 

osallistuu Omnian 
järjestämään perehdytykseen 
tai suunnittelupäiviin, esittää 
kysymyksiä ja hakee 
itsenäisesti tietoa 
opiskelijakunnan toiminnasta 
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ja menettelytavoista 

Asiakirjoihin 

perehtyminen ja 

puheenvuorojen 

käyttö 

perehtyy asiakirjoihin perehtyy asiakirjoihin ja 
valmistautuu kokoukseen 
tekemällä etukäteen 
muistiinpanoja ja kysymyksiä 

perehtyy asiakirjoihin ja 
valmistautuu kokoukseen 
tekemällä etukäteen 
muistiinpanoja ja kysymyksiä 

Kokouskäytännöt ilmoittaa esteestä sihteerille 
ja mahdolliselle 
varaedustajalleen  sekä 
tunneilta poissaolostaan 
opettajalle ja 
ryhmänohjaajalle 

ilmoittaa esteestä sihteerille 
ja mahdolliselle 
varaedustajalleen 
varaedustajalleen  sekä 
tunneilta poissaolostaan 
opettajalle ja 
ryhmänohjaajalle 

ilmoittaa esteestä sihteerille ja 
mahdolliselle varaedustajalleen 
varaedustajalleen  sekä 
tunneilta poissaolostaan 
opettajalle ja ryhmänohjaajalle 

Vuorovaikutus ja 
yhteistyö 

toimii osana tiimiä tiimin 
ohjeiden mukaisesti 

kunnioittaa toisten 
mielipiteitä 
vuorovaikutuksessa ja esittää 
omia ideoitaan  

kunnioittaa toisten mielipiteitä 
vuorovaikutuksessa ja esittää 
omia ideoitaan sekä kannustaa 
ja motivoi ryhmää 

vastaa kokouksissa 
kysyttäessä mielipidettä 

pyytää puheenvuoroja ja 
käyttää niitä 

Pyytää puheenvuoroja ja 
käyttää niitä sekä osaa 
perustella asiaansa 

Elinikäisen oppimisen avaintaidot: 2. Vuorovaikutus ja yhteistyö, 5. Aloitekyky ja yrittäjyys, 11. 

Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. 
 

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 

 

- Vapaasti valittavia tutkinnon osia sisältyy tutkintoon yhteensä 10 opintoviikkoa  (ov). 
 
Tavoitteet ja arviointi sisällytetään opiskelijan henkilökohtaiseen 
opiskelusuunnitelmaan. 
 
Tutkinnon perusteiden mukaan vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla oman 
koulutusalan tai muiden alojen ammatillisia tai ammattitaitoa täydenäviä tutkinnon 
osia, lukio-opintoja tai ylioppilastutkinnon suorittamiseen tai jatko-opintoihin 
valmentavia opintoja, työkokemusta tai ohjattuja harrastuksia, jotka tukevat 
koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita sekä opiskelijan persoonallisuuden 
kasvua. 
 
Yllä mainittujen yleistavoitteiden pohjalta opiskelija pyytää aiemmin hankitun 
osaamisen tunnistamista ja tunnustamista, joka tapahtuu siten, että opiskelija laatii 
selvityksen, mitä tutkintoon sisältymätöntä osaamista hän on hankkinut esim. 
harrastustoiminnassa.  Tunnustamispyyntöön lisätään todistus esim. järjestön tai 
yhdistyksen vastuuhenkilöltä.  Tutkinnon osa nimetään sisältöä kuvaavaksi ja 
opintokorttiin merkitään tutkinnon osa suoritetuksi S-merkinnällä.  
Tutkintotodistukseen ei tule arvosanaa. 
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Vapaasti valittaviin tutkinnon osiin voidaan sisällyttää myös luvun Ammattitaitoa 
täydentävät tutkinnon osat mukaisia opintoja henkilökohtaisen suunnitelman mukaan, 
jolloin arviointi tapahtuu asteikolla 1 - 3. Opiskelijan niin halutessa arvosana voidaan 
jättää pois tutkintotodistuksesta. 

SUORITUSMERKINNÄT 

 

Aktiivipolulle nimetään vuosittain vastuuhenkilö, joka antaa tutkinnon osista suoritusmerkinnät 
opiskelijahallintajärjestelmään ja todistukseen tehtyään arvioinnin yhdessä muiden henkilöiden 
kanssa, jotka ovat olleet ohjaamassa opiskelijoita erilaisissa tapahtumissa.  
 
Lukuvuonna 2013 – 2014 merkinnöistä vastaa Oihonna Vilhu, lukuun ottamatta tutkinnon osia 
Yhdistyksen ja asunto-osakeyhtiön asiakirjojen hoito 10 ov, josta vastaa joku liiketalouden 
perustutkinnon opettajista ja Työpaikkaohjaajaksi valmentautumista 2 ov, josta vastaa 
ammatillinen opettaja, joka vastaanottaa näytön jonkun muun ammatillisen tutkinnon osan 
näytön yhteydessä. 


