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Työpaikkaohjaajan velvollisuudet
Työssäoppimisjakson aikana työpaikkaohjaaja on vastuussa opiskelijan ohjaamisesta ja
arvioinnista. Nämä velvoitteet perustuvat sopimukseen, jonka lähettävä koulutusyksikkö/
opettaja, opiskelija ja työpaikkaohjaaja ovat laatineet.
Työpaikkaohjaajan tulee antaa rakentavaa palautetta opiskelijalle. Lisäksi hänen tulee
vahvistaa omalla allekirjoituksellaan työpäivät, työtunnit ja päiväkirjassa mainittujen
velvoitteiden suorittaminen.
Työpaikalla toimiva ohjaaja
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varmistaa, että työskentelyjakson tavoitteista on olemassa yhteisymmärrys
allekirjoittaa opiskelijan työssäoppimissopimuksen
antaa opiskelijalle kaiken tarpeellisen tiedon työpaikasta
antaa opiskelijalle kaiken tarpeellisen tiedon itse työstä
seuraa opiskelijan työskentelyä jakson aikana
ohjaa ja opastaa opiskelijaa koko työskentelyprosessin ajan
antaa opiskelijalle tietoa työsuojelusta ja työturvallisuudesta
keskustelee opiskelijan kanssa ja auttaa häntä tarvittaessa oppimistehtävien
tekemisessä
on yhteydessä opettajaan antaakseen palautetta ja myös milloin yhteydenpito
on jostakin syystä tarpeellista
antaa opiskelijalle jakson jälkeen diplomin/todistuksen
ottaa osaa arviointikeskusteluun yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa
arvioi opiskelijan osaamisen: 1 = Tyydyttävä, 2 = Hyvä tai 3 = Kiitettävä
täyttää arviointilomakkeen

Kuinka saada kaikki toimimaan
Työssäoppimisjakson, lyhyemmän tai pidemmän, oletetaan lähtökohtaisesti olevan
myönteinen kokemus sekä opiskelijalle ja ohjaajalle. Tässä muutamia käytännön ohjeita,
jotka auttanevat ohjaamistehtävässäsi:
 Ota alusta alkaen asiantuntijan rooli suhteessa opiskelijaan.
 Kuuntele opiskelijaa ja rohkaise häntä tekemään kysymyksiä – tyhmiä
kysymyksiä ei ole olemassa.
 Kannusta opiskelijaa.
 Anna myönteistä palautetta aina kun se on mahdollista ja oikeutettua.
 Anna opiskelijalle riittävästi aikaa oppimiseen, ole pitkämielinen.
 Älä unohda, että opiskelija on aloittelija, noviisi.
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Ole läsnä opiskelijalle, anna aikaasi ja keskity ohjaustehtävääsi.
Ota ohjaajana toimiminen haasteena ja mahdollisuutena urallasi. Se voi antaa
sinulle tuoreita ideoita ja tuoreen tavan ajatella.
Siinä tapauksessa, että sinun on annettava kielteistä palautetta, tee se hillitysti
ja ilman dramatiikkaa.
Ole johdonmukainen ohjeita antaessasi – se lisää luottamusta teidän kahden
välillä.
Varmista, että viestisi on ymmärretty – teidän välillänne saattaa olla kielimuuri.
Ota huomioon, että sinun on toimittava ohjaajana sekä 1. vuoden opiskelijoille
että edistyneemmille opiskelijoille – joudut ehkä viestimään erilailla eri
kohderyhmille.

Opiskelija‐arviointi
3.1 Työssäoppimisen arviointi
Työssäoppimisen tavoite on, että opiskelija oppii tiettyjä ammatillisia taitoja aidossa
ympäristössä yrityksessä tai organisaatiossa työpaikan sääntöjä noudattaen. Opiskelijan
tulee täydentää teoreettisia opintojaan työssäoppimisjaksolla. Tämän tyyppinen opiskelu
on ohjattua ja arvioitua.
Arvioija voi kerätä tietoa opiskelijan ammatillisesta osaamisesta






seuraamalla ja havainnoimalla työprosessia ja tekemällä siitä muistiinpanoja
arvioimalla työn tulosta
haastattelemalla opiskelijaa työsuorituksen jälkeen
tekemällä arviointia täydentäviä kysymyksiä
käyttämällä asiakkailta ja muulta henkilökunnalta saatua palautetta

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:






työprosessi annettujen ohjeiden mukaisesti
työmenetelmät mahdollisimman monipuolisesti (huolellisuus ja luotettavuus)
aikataulujen ja työaikojen noudattaminen
yhteistyö‐ ja vuorovaikutustaidot
valmistautuminen ja osallistuminen arviointi‐ ja palautekeskusteluihin sekä
arviointilomakkeen täyttäminen

Arviointilomakkeessa on mainittuna seuraavat arviointikohteet:
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Kiinnostuneisuus, aloitteellisuus ja aktiivisuus
Vastuullisuus. luotettavuus ja sääntöjen noudattaminen
Työpaikkaohjaajan opas – IQWBL





Yhteistyö‐ ja vuorovaikutustaidot
Työskentelytaidot
Ongelmanratkaisu‐ ja itsearviointitaidot

Arviointi on kolmiportainen: 1 Tyydyttävä, 2 Hyvä, 3 Kiitettävä
3.2 Ammattiosaamisen näytön arviointi
Opiskelija näyttää ammatilliset perusvalmiudet ammattiosaamisen näytössä. Häntä
opastetaan ja motivoidaan ja hänen on saatava palautetta työstään ja edistymisestään.
Opiskelijan taidot arvioidaan täyttämällä arviointilomake.
Näyttö on työtilanne tai työprosessi, jonka koulutuksen järjestäjä ja työelämän edustajat
suunnittelevat, järjestävät ja arvioivat yhdessä.
Ammattiosaamisen näytön tarkoituksena on antaa opiskelijalle mahdollisuus osoittaa
taitonsa ja osaamisensa oikeissa työtilanteissa työssäoppimisjakson aikana. Kyse on
kulloisenkin ammatillisen opintokokonaisuuden avaintaidoista.
Opiskelija antaa näytön jokaisesta opintokokonaisuudesta ja osallistuu yhdessä opettajan
ja työpaikkaohjaajan kanssa arviointikeskusteluun.
Arviointi on kolmiportainen: 1 Tyydyttävä, 2 Hyvä, 3 Kiitettävä ja arvioinnin kohteet ovat
seuraavat neljä:
1. Työprosessin hallinta






oman työn suunnittelu
työkokonaisuuden toteuttaminen
aikataulujen noudattaminen
työsuorituksen arviointi
oman työn kehittäminen

2. Työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit
3. Työn perustana olevan tiedon hallinta
4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot








Oppimis‐ ja ongelmanratkaisutaidot
Vuorovaikutus‐ ja viestintätaidot
Yhteistyötaidot
Yrittäjyys

Työturvallisuus
Ammattietiikka
Kestävä kehitys
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Teknologia ja tietotekniikka
Matematiikka ja luonnontieteet
Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit

Arvioinnista vastaava voi kerätä tietoa opiskelijan taidoista





seuraamalla työprosessia ja tekemällä havaintoja arviointikohteiden pohjalta
arvioimalla työn lopputulosta
haastattelemalla opiskelijaa työsuorituksen jälkeen
käyttämällä työtovereilta ja asiakkailta saatua palautetta

Arviointikriteerit
Ammattiosaamisen näyttö arvioidaan asteikolla 1–3 . Arvioinnit määräytyvät seuraavien
periaatteiden mukaisesti:
Kiitettävä, 3
 opiskelijalla on laaja ammatillinen tietämys
 opiskelija osoittaa luovuutta ja aloitteellisuutta tavassaan tehdä työtä
 työmenetelmiä on arvioitu ja kehitetty
 tietoa on kerätty itsenäisesti
 oleellinen tieto on osattu erottaa epäolennaisesta
 opiskelija on osannut tehdä joitakin johtopäätöksiä ja tietämys ja taidot on
osoitettu hyvin uusissa tilanteissa
 opiskelija on osoittanut itsenäistä ongelmanratkaisutaitoa
 viestintä erilaisissa tilanteissa ja eri sidosryhmien kanssa on ollut vuorovaikutteista
 työtuloksissa ei ole moitittavaa tai parannettavaa
Hyvä, 2
 tarvittava tieto on kerätty melko itsenäisesti
 tietoa on jossakin määrin muokattu hyödyllisempään muotoon
 opiskelija on osannut tehdä joitakin johtopäätöksiä ja tietämys ja taidot on
osoitettu kelpo tavalla uusissa tilanteissa
 erilaisissa tilanteissa ja tiimeissä opiskelija on kyennyt toimimaan
vuorovaikutteisesti
 työtuloksissa ei ole paljon moitittavaa
Tyydyttävä, 1
 tarvittavaa tietoa on ollut vaikea löytää
 opiskelija on tarvinnut ylimääräistä ohjeistusta ja apua
 työtehtävät on suoritettu, mutta tehtävissä onnistuminen on vaatinut valvontaa
huomattavassa määrin
 suorituksissa on puutteita ja virheitä
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Käytännön pohdintaa ja ohjeita
Yhteistyö opiskelijan kanssa sujuu yleensä hyvin ja se on myönteinen kokemus molemmille
osapuolille. Joskus eteen voi tulla odottamattomia tilanteita, joita on vaikea käsitellä.
Ongelmat voidaan useimmissa tapauksissa ratkaista keskusteluin ja antamalla ongelmalle
nimi.
Ongelmien syitä







erilainen kulttuuritausta
erilainen tapa ajatella ja vetää johtopäätöksiä / keskinäinen ymmärtämys
kielelliset ongelmat
epäselvät roolit: kuka kertoo mitä tehdään ja miten ja kuka tottelee
opiskelijan epärealistiset odotukset
opiskelijan henkilökohtaiset ongelmat (terveydentilaan liittyvät, koti‐ikävä,
sopeutumisvaikeudet jne.)

Kun opiskelija aloittaa työskentelyn, on tärkeää tutustuttaa hänet yritykseen. Tässä
muutamia ohjeita asioista, jotka olisi suositeltavaa kertoa opiskelijalle:
Yleiskatsaus yritykseen
Tuotteet/Palvelut
Asiakkaat
 päivittäisten asiakkaiden määrä
 asiakasprofiili
Yrityksen organisaatio
Yrityksen käytänteet ja visiot
Perehdyttämisaineisto
Laatupolitiikka/Arvot
 mitkä asiat ovat tärkeitä yritykselle
Työskentely‐ympäristö / koneet ja laitteet
Turvallisuusopas
Siisteyden ja järjestyksen ylläpitäminen
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Yrityksen toiminnot
Työskentelyosastoon/työpisteeseen tutustuminen
Läheisimmät työtoverit
Työaika ja tauot
Sosiaalitilat
Yrityksen säännöt
 täsmällisyys työaikojen noudattamisessa
 sairaslomasta ilmoittaminen
 käyttäytymisnormit
Työvaatetus, ulkoinen olemus
Menettely onnettomuustilanteessa
Kierros toimintoihin, mitä tapahtuu ja missä
Kulkureitit / Kulunvalvonta, poistumistiet
On myös hyvä informoida muuta organisaatiota mahdollisimman aikaisin:
 mistä opiskelija tulee
 kuinka kauan hän viipyy
 mihin hänen oletetaan osallistuvan työpaikalla: työskentelyosasta ja tehtävät
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Lomakkeet
5.1. Työssäoppimisen sopimus ja suunnitelma
Tätä lomaketta käytetään sopimuksena opiskelija, koulun ja työpaikan välillä.

5.2 Opiskelija‐arviointi (lyhyt ) – Työssäoppiminen
Tätä lomaketta käytetään opiskelijan työsuorituksen arviointiin (yhteisenä arviointina työpaikka‐
ohjaajan, opettajan ja itse opiskelijan osalta).

5.3 Opiskelija‐arviointi (pitkä) – Työssäoppiminen
Tätä lomaketta käytetään opiskelijan työsuorituksen arviointiin (yhteisenä arviointina työpaikka‐
ohjaajan, opettajan ja itse opiskelijan osalta).

5.4 Osaamisen arviointi
Tätä lomaketta käytetään ammattiosaamisen näytössä.

5.5 Diplomi
Tätä lomaketta käytetään diplomina, joka annetaan opiskelijalle työskentelyjaksosta.

5.6 Todistus
Tämä lomake annetaan opiskelijalle siinä tapauksessa, että arviointia ei tarvita.
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5.1 Työssäoppimisen sopimus ja suunnitelma
1. OSAPUOLET‐ Sopimus on laadittu seuraavien osapuolten kesken
OPISKELIJA
Nimi

Syntymäaika

Kotiosoite

Postinumero

Lähiomainen

Yhteystiedot

Ikä

Matkapuhelin
+
Kaupunki

Sähköposti
Maa

Tutkinto / opintojen vaihe

LÄHETTÄVÄ OPPILAITOS
Nimi
Katuosoite

Postinumero

Kaupunki

Maa

Työssäoppimisen vastuuopettaja

Puhelin/Faksi
+
+

Matkapuhelin
+

Sähköposti

TYÖNANTAJA
Nimi
Katuosoite

Postinumero

Yhteyshenkilö

Puhelin/Faksi
Matkapuhelin
+
+
+
Puhelin/Faksi
Matkapuhelin
+
+
+
Viikottaiset/päivittäiset työtunnit

Työpaikkaohjaaja

Työskentelyaika
Alkaa
Päättyy

Kaupunki

Maa
E‐mail

Sähköposti

VASTAANOTTAVA ORGANISAATIO ESIM. KOULU
Nimi

Katuosoite

Postinumero

Kaupunki

Maa

Työssäoppimisen vastuuopettaja

Puhelin/Faksi
+
+

Matkapuhelin
+

Sähköposti
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2. JAKSON JÄRJESTELYT
Työssäoppiminen tapahtuu
ilman työsuhdetta
työsuhteessa
Ateriat
Työnantaja tarjoaa
Opiskelija maksaa itse
Matkustaminen

Vakuutus
Opiskelija kuuluu työnantajan vastuuvakuutuksen piiriin (muille
aiheutettu vahinko) työssäoppimisjaksonsa aikana /Rikoslaki
412/1979. Opiskelijamme työskentelevät työnantajan edustajan
valvonnassa ja ohjauksessa.
Opiskelija kuuluu työssäoppimisjaksonsa aikana koulutuksen
järjestäjän vahinkovakuutuksen piiriin.
Vakuutusyrityksen nimi
Vakuutusnumero

Työvaatetus
Työnantaja tarjoaa työvaatetuksen
Opiskelijalla on omat työvaatteet

Opiskelijalla on E111 sairausvakuutuskortti mukanaan

3. TYÖTURVALLISUUS
Seuraavat asiat tulee erityisesti ottaa huomioon koskien työturvallisuutta

4. TYÖSSÄOPPIMISJAKSON TAVOITTEET
Mistä:
Työssäoppimisjakso
Mihin:
Opetussuunnitelman osat, joihin työssäoppimisjakso liittyy

Opintoviikot

Tavoitteet ja tehtävät

Henkilökohtaiset tavoitteet

Keskeiset tehtävät, joista on sovittu työpaikkaohjaajan kanssa

Ammattiosaamisen näyttö työpaikalla

IQWBL – Työpaikkaohjaajan opas
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Muuta

5. OSAPUOLTEN VASTUUT JA VELVOITTEET
Opiskelija on tietoinen oppilaitoksen ja työnantajan välisestä sopimuksesta ja huomioi periaatteet, jotka on yksilöity sopimuksessa
ja sovittu suunnitelmassa.
Opiskelija kirjoittaa oppimispäiväkirjaa kokemuksistaan ja velvoitteistaan Työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja osallistuvat
työssäoppimisjakson arviointiin.
Opiskelija osallistuu arviointikeskusteluun ja kirjoittaa työssäoppimisjaksostaan raportin. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota
erityisesti opiskelijan itsearviointiin ja seuraaviin asioihin:
‐ työmenetelmät mahdollisimman monipuolisesti (huolellisuus ja luotettavuus)
‐ tekemällä muistiinpanoja työn ohjeiden mukaisesta edistymisestä
‐ aikataulujen ja työaikojen noudattaminen
‐ oppimistehtävien suorittaminen ja palauttaminen
‐ yhteistyötaidot
‐ valmistautuminen ja osallistuminen arviointi‐ ja palautekeskusteluihin sekä arviointilomakkeen täyttäminen

Työpaikkaohjaaja on vastuussa opiskelijan ohjaamisesta/opastamisesta ja arvioinnista laaditun sopimuksen ja suunnitelman
pohjalta. Työpaikkaohjaaja tulee antaa rakentavaa palautetta. Lisäksi hän vahvistaa omalla nimikirjoituksellaan päiväkirjassa
yksilöidyt työpäivät, työtunnit ja velvoitteet.
Työpaikkaohjaaja on vastuussa opiskelijan ohjaamisesta/opastamisesta ja arvioinnista sopimuksen edellyttämällä tavalla.
Työpaikkaohjaaja
‐ antaa opiskelijalle tietoa työsuojelusta ja työturvallisuudesta
‐ opettaa opiskelijalle työpaikan toimintatavat
‐ keskustelee opiskelijan kanssa ja auttaa häntä tarvittaessa oppimistehtävien tekemisessä
‐ seuraa opiskelijan työskentelyä jakson aikana
‐ on tarpeen mukaan yhteydessä opettajaan
‐ on yhteydessä opettajaan antaakseen palautetta ja myös milloin yhteydenpito on jostakin syystä tarpeellista
‐ antaa opiskelijalle jakson jälkeen todistuksen
‐ antaa jaksopalautetta oppilaitokselle ja täyttää arviointilomakkeet
‐ järjestää mahdollisuuksien mukaan opiskelijalle sähköpostin käyttömahdollisuuden
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Opettaja ottaa osaa opiskelijan ohjaamiseen työssäoppimisjakson aikana työnantajan ja oppilaitoksen laatiman sopimuksen
perusteella seuraavilla tavoilla:
opettaja antaa opiskelijalle kirjalliset ohjeet raportoinnista ja päiväkirjan pidosta
opettaja antaa opiskelijalle oppimistehtäviä jaksolle
opettaja tukee työpaikkaohjaajaa
opettaja vierailee mahdollisuuksiensa mukaan työpaikalla jakson aikana
opiskelijalla ja työpaikkaohjaajalla on oltava mahdollisuus ottaa yhteyttä opettajaan jakson aikana
opettaja antaa arviointilomakkeet ja –kriteerit ohjaajalle ja opiskelijalle
opettaja kerää arviointiaineistoa ja antaa tähän perustuvan lopullisen arvosanan
Opettaja ottaa osaa opiskelijan ohjaamiseen ja arviointiin työssäoppimisjakson aikana työnantajan ja oppilaitoksen laatiman
sopimuksen perusteella seuraavilla tavoilla:
Opettajan velvollisuus on ohjausta suorittaessaan tukea koko jakson ajan opiskelijan menestymistä esimerkiksi olemalla yhteydessä
työpaikkaohjaajaan. Opettajan tulee olla yhteydessä ohjaajaan ainakin oppimisjakson alussa ja lopussa.
Arviointi
Työssäoppimisen ohjaaja, opiskelija ja opettaja osallistuvat arviointiin. Työpaikkaohjaajan tekemää arviointia ja opiskelijan
itsearviointia varten on olemassa erilliset lomakkeensa.

6. OSAPUOLTEN ALLEKIRJOITUKSET
Sopimusta on kolme samankaltaista kopiota, yksi kullekin osapuolelle
Paikka ja aika

Opiskelija

IQWBL – Työpaikkaohjaajan opas

Työpaikkaohjaaja

Opettaja
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5.2 Opiskelija‐arviointi (lyhyt) – Työssäoppiminen
Oppilaitos
Ala
Opiskelijan nimi
Opintojakso
Työnantajan nimi ja osoite
Tehtäväkuvaus
Ajankohta

Mistä:
Mihin:

Opintoviikot

Opiskelija arvioi itsensä ensiksi ja sen jälkeen työpaikkaohjaaja arvioi opiskelijaa.
Merkinnät Opiskelijan itsearviointi: O Työpaikkaohjaajan arviointi: X

Kiitettävä
3

Hyvä
2

Tyydyttävä
1

Kiinnostuneisuus, aloitteellisuus ja aktiivisuus
Vastuullisuus, luotettavuus ja sääntöjen noudattaminen
Yhteistyö‐ ja vuorovaikutustaidot
Työtaidot
Ongelmanratkaisu‐ ja itsearviointitaidot

Yhteenveto [3 – 1]

Arviointiyhteenveto

Lisäkommentit

Paikka ja aika
Allekirjoitus

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Opiskelija

Työpaikkaohjaaja

Opettaja
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5.3 Opiskelija‐arviointi (pitkä) – Työssäoppiminen
Oppilaitos
Ala
Opiskelijan nimi
Opintojakso
Työnantajan nimi
Tehtäväkuvaus
Työssäoppimisjakso

Mistä:
Mihin:

Opintoviikot

Opiskelija arvioi itsensä ensiksi ja sen jälkeen työpaikkaohjaaja arvioi opiskelijaa.
Merkinnät Opiskelijan itsearviointi: O Työpaikkaohjaajan arviointi: X

Kiitettävä [3]

A: Ammatillinen/tekninen
tietämys, työn laatu ja
turvallisuus

B: Suunnittelu ja arviointi
sekä oman työn suunnittelu
ja kehittäminen;
innovatiivisuus ja luovuus

3

Ymmärtää tehtävien
taustat erittäin hyvin ja
työskentelee itsenäisesti

3

Tyydyttävä [1]

2

Enimmäkseen ymmärtää
tehtävien taustat erittäin
hyvin ja toimii itsenäisesti

1

Ymmärtää tavallisimpien
tehtävien taustat, mutta
tarvitsee vielä opastusta

Työn laatu on aina
korkea ja luotettava

2

Työn laatu on useimmiten
korkea ja luotettava

1

Työn laatu on vielä
epätasainen

3

Työskentelee
turvallisesti, oikein ja
itsenäisesti

2

Työskentelee ohjattuna
turvallisesti ja oikein

1

3

Toiminta on
järjestelmällistä,
osallistavaa ja luovaa

2

Toiminta on järjestelmällistä,
osallistavaa

1

2

Työskentelee tavallisesti
järjestelmällisesti

1

Työnteko on vielä
epäjärjestelmällistä

2

Osaa ja tahtoo arvioida
omaa työtään ja sen tuloksia

1

Osaa ohjattuna arvioida
omaa työtään

2

Opiskelija haluaa palautetta

1

Opiskelija hyväksyy
palautteen annon

2

Huomioi työajat, työpaikan
säännökset

1

Silloin tällöin unohtaa
noudattaa työaikoja

2

Käytös on avointa,
kohteliasta ja
yhteistyökykyistä

1

Käytäs on tavallisesti
kohteliasta, yhteistyö
tarvitsee ohjausta

3
3
3

C: Työpaikan säännökset,
yhteistyö ja käytöstavat

Hyvä [2]

3
3
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Työskentelee
järjestelmällisellä tavalla
ja osaa tehdä
suunnitelmia
Osaa ja tahtoo
monipuolisesti arvioida
omaa työtään ja sen
tuloksia
Haluaa palautetta ja on
kykenevä omaksumaan
uusia työskentelytapoja
saamansa palautteen
perusteella
Huomioi työajat,
työpaikan säännökset ja
muut sopimukset
Yhteistyö, kohteliaisuus
ja osallistuneisuus, osaa
toimia tiimin jäsenenä

Työskentelee turvallisesti,
mutta unohtaa joskus
huomioida
turvallisuusmääräykset
Työskentelee
rutiininomaisesti
osoittamatta erityistä
mielenkiintoa
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Yksilöllisen arvioinnin jälkeen työpaikkaohjaaja, opiskelija ja opettaja keskustelevat arvioinnista.
Arviointiyhteenveto: 3‐2‐1
(ei matemaattinen)
A: Ammatillinen/tekninen tietämys, työn laatu
ja turvallisuus
B: Suunnittelu ja arviointi sekä oman työn
suunnittelu ja kehittäminen; innovatiivisuus ja
luovuus
C: Työpaikan säännöt, yhteistyö ja käytöstavat

Opiskelija

Työpaikka‐
ohjaaja

Opettaja

Arviointiyhteenveto

Lisäkommentit

Paikka ja aika
Allekirjoitus

Allekirjoitus

Allekirjoitus

Opiskelija

Työpaikkaohjaaja

Opettaja
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5.4 Näytön arviointilomake
Ammattiosaamisen näyttö
Opiskelija
Opintokokonaisuus
Näyttöpaikka
Näytön ajankohta
Työpaikkaohjaaja
Opettaja

Ammattiosaamisen näytön tehtävä

Ammattiosaamisen näyttö arvioidaan 1–3 siten, että 1 on tyydyttävä, 2 on hyvä ja 3 on kiitettävä.

ARVIOINTIKOHTEET
Opiskelija

Työpaikkaohjaaja

Opettaja

1

1

1

2

3

2

3

2

Yhteenveto

3

Työprosessin hallinta
Työmenetelmät, työvälineiden
ja materiaalien käyttö
Työn perustana olevan tiedon hallinta
Elinikäisen oppimisen avaintaidot











Oppimis- ja ongelmanratkaisutaidot
Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
Yhteistyötaidot
Yrittäjyys
Työturvallisuus
Ammattietiikka
Kestävä kehitys
Teknologia ja tietotekniikka
Matematiikka ja luonnontieteet
Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit

ARVIOINTI

Opiskelija

Työpaikkaohjaaja

Opettaja

ARVOSANA
Paikka ja aika
Allekirjoitukset

IQWBL – Työpaikkaohjaajan opas

_________________________________________

_______________

________________

_________________
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5.5 Diplomi

DIPLOMI

Opiskelija

on suorittanut työssäoppimisen

Mistä:

mihin:

opintoviikkoa

Työnantajan nimi

Tehtävät jakson aikana

Opiskelija-arviointi

Paikka ja aika

Työnantajan allekirjoitus

Nimi ja asema
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5.6 Todistus

Todistus

Päiväys

Täten todistetaan, että

Opiskelijan nimi,

Koulun nimi on työskennellyt yrityksessä

Yrityksen nimi

mistä pvm

_____

mihin pvm

_____

Työssäoppimisen aikana opiskelija suoritti seuraavanlaisia tehtäviä

Yrityksen nimi

Allekirjoitus ja ammattinimike

IQWBL – Työpaikkaohjaajan opas
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