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TIEDOT TAIDOT TOIMINTA

Arvosana
a) Teoria          b) Tiedonhankinta a) Kehittäminen        b) Tekeminen

a) Ryhmässä toiminen ja johtaminen                                                       

b) Eettisyys ja vastuullisuus

a) Osaa soveltaa alan tietoperustaa asiantuntevasti
Osaa valita ja soveltaa malleja kriittisesti 

asiakaslähtöisesti käytännön kehittämistoiminnassa

Osaa koordinoida ja edistää ryhmän tavoitteellista 

toimintaa

b)
Osaa valita tilanteeseen sopivat tietolähteet ja osaa 

hakea niistä oleellista tietoa
Osaa ratkaista usean annetun tehtävän kokonaisuuksia

Osaa toimia ammattieettisten ja vastuullisten 

periaatteiden mukaisesti eri tilanteissa

Alkuvaihe

a) Osaa soveltaa alan tietoperustaa johdonmukaisesti
Osaa soveltaa malleja asiakaslähtöisesti käytännön 
kehittämistoiminnassa

Osaa toimia ryhmän jäsenenä asetettujen tavoitteiden 

mukaisesti ja toimii luontevasti 
vuorovaikutustilanteissa

b) Osaa hakea tietoa alan eri tietolähteistä Osaa ratkaista annetun tehtävän itsenäisesti
Osaa perustella toimintansa ammattieettisten ja 

vastuullisten periaatteiden mukaisesti

a) Osoittaa perehtyneensä alan tietoperustaan
Osaa käyttää ohjatusti malleja yksittäisissä 

kehittämistilanteissa

Osaa toimia ryhmän jäsenenä ja selviää 

vuorovaikutustilanteista ohjatusti

b)
Osaa etsiä tietoa tietolähteestä yksittäiseen 

tilanteeseen
Osaa ratkaista annetun yksittäisen tehtävän ohjatusti Tuntee alan eettiset toimintaperiaatteet

a)
Osaa soveltaa alan tietoperustaa laaja-alaisesti ja 
arvioida tietoperustan soveltuvuutta kriittisesti

Osaa analysoida, arvioida ja toteuttaa alan 
kehittämistarpeita asiakaslähtöisesti

Osaa toimia vastuullisesti ja itsenäisesti monialaisessa 

ryhmässä sekä johtaa ja kehittää ryhmän toimintaa 
tavoitteellisesti

b)
Osaa hakea tietoa itsenäisesti ja kriittisesti käyttäen 

monipuolisia tietolähteitä

Osaa ratkaista vaativien ja monipuolisten tehtävien 

muodostamia kokonaisuuksia luovasti

Osaa analysoida ja kehittää ammattieettisiä ja 

vastuullisia toimintaperiaatteita

Loppuvaihe

a)
Osaa soveltaa alan tietoperustaa laaja-alaisesti ja 

asiantuntevasti eri tilanteissa

Osaa valita ja soveltaaa malleja kriittisesti sekä 

asiakaslähtöisesti käytännön kehittämistoiminnassa

Osaa koordinoida ja edistää ryhmän tavoitteellista 

toimintaa

b)
Osaa hakea tietoa itsenäisesti ja kykenee kriittiseen 

tietolähteen arviointiin

Suoriutuu ennakoimattomista 
tehtäväkokonaisuuksista itsenäisesti ja osaa perustella 

valitun ratkaisumallin

Osaa toimia ammattieettisten ja vastuullisten 

toimintaperiaatteiden mukaisesti eri tilanteissa

a)
Osaa käyttäää alan tietoperustaa laaja-alaisesti eri 

tilanteissa

Osaa käyttää malleja itsenäisesti, monipuolisesti ja 

asiakaslähtöisesti käytännön kehittämistoiminnassa

Osaa toimia ryhmän jäsenenä asetettujen tavoitteiden 

saavuttamiseksi

b) Osaa käyttää perustellusti useita tietolähteitä
Suoriutuu ennakoimattomista 

tehtäväkokonaisuuksista ilman apua

Osaa perustella toimintaansa ammattieettisten ja 

vastuullisten periaatteiden mukaisesti
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