
 
 
 
LIIKUNTAKESKUS PAJULAHTI OPPISOPIMUSTOIMISTO  
PAJULAHDENTIE 167 
15560 NASTOLA 
 
OPPISOPIMUSOPISKELIJAN ARVIOINTI  
Työnohjaaja/työnantaja täyttää 
 
 
           

Opiskelija:    
  
 
Työssäoppimispaikka:     
 
Tutkinto : Liikunnanohjauksen perustutkinto, liikuntaneuvoja 
 
Arvosanat siirretään oppisopimuskoulutuksesta annettavaan todistukseen. 
Arvosana (1 – 3) merkitään arvioitavan tutkinnon osan kohdalle.  
Tutkinnon osat löytyvät henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta ( HOPS ).  
Täyttöohje lomakkeen kääntöpuolella. Kullakin kaudella arvioidaan ne osiot, mitä 
työssäoppimisessa on harjoitettu. 
 
Opiskelukausi 
 
Kevätlukukausi (1.1. – 30.5)  Syyslukukausi (1.8. – 31.12) 
      
 

Tutkinnon osat/toimintakokonaisuudet Arviointi 
1 - 3 

Liikunnanohjaus  

Liikuntaneuvonta  

Liikuntatapahtuman järjestäminen  

Terveysliikunnan ohjaus  

Lasten ja nuorten ohjaus  

Soveltavan liikunnan ohjaus  

Valmennus  

  
Päivämäärä            
 
 
 
___________________________________ _______________________________________ 
Työnantajan edustajan allekirjoitus               Opiskelijan allekirjoitus   
     

 
HUOM! Muistakaa allekirjoittaa hakemus  Kääntöpuolella ohjeita arviointiin 
Koulutuskorvaus haetaan erillisellä lomakkeella. 
 
 

Sanallinen kuvaus osaamisesta
 

Hallitsee: 
 
Kehitettävää: 
 



 
                                  

 
ARVIOINNIN ARVOSANAT JA ARVIOINTIKRITEERIT 
 
Arvioinnin tulee perustua tutkinnon perusteissa ja HOPSissa esitettyihin tavoitteisiin ja 
kriteereihin niin, että kun kaikki tavoitteet ja osaamisvaatimukset täyttyvät, arvosanaksi tulee 
erinomainen.  
 
Arvosanat annetaan käyttäen seuraavaa luokitusta:   
kiitettävä (3),  hyvä (2),  tyydyttävä(1)  
 
Kiitettävä 
Kiitettävän tason suoritukseen (arvosana 3) edellytetään, että opiskelija sillä ammatillisen 
osaamisen tasolla, joka tutkinnon perusteissa ja HOPSissa vaaditaan, 
 

 tekee työnsä mallikelpoisesti ja toimii tuottavasti sekä taloudellisesti, tekee työnsä 
korkeaa laatutasoa ylläpitäen 

 osaa suunnitella ja kehittää omaa työtään ja työympäristöään sekä arvioida työnsä 
tuloksia 

 hahmottaa työhön, sen prosesseihin ja ympäristöön liittyvät yhteydet, kokonaisuudet ja 
tavoitteet käyttäen myös alan käsitteistöä johdonmukaisesti ja sisäistyneesti 

 toimii yhteistyökykyisesti ja palveluhenkisesti 
 tekee itsenäisesti ja turvallisesti työssä sekä sen eri prosesseissa ja sovellutuksissa 

tarvittavat ratkaisut 
 
 
Hyvä 
Hyvän tason suoritukseen (arvosana 2) edellytetään, että opiskelija sillä ammatillisen osaamisen 
tasolla, joka tutkinnon perusteissa ja HOPSissa vaaditaan, 
 

 tekee työnsä teknisesti oikein pyrkien samalla taloudelliseen ja tuottavaan toimintaan 
 tekee työnsä laadukkaasti 
 osaa suunnitella ja kehittää omaa työtään 
 hahmottaa työn eri osat, vaikkakin kokonaisuuden hahmottamisessa ja alan käsitteistön 

käytössä on puutteita 
 toimii yhteistyökykyisesti pyrkien myös palveluhenkiseen toimintaan 
 tekee työnsä perustoiminnot itsenäisesti ja ohjeita noudattaen, vaikkakin vaatii 

sovelluksissa ohjausta 
 
Tyydyttävä 
Tyydyttävän tason suoritukselle (arvosana 1) on tyypillistä, että opiskelija sillä ammatillisen 
osaamisen tasolla, joka tutkinnon perusteissa ja HOPSissa vaaditaan, 
 

 tekee työnsä tekniset ratkaisut osin puutteellisesti, jonka seurauksena taloudellinen ja 
tuottava työskentely ei ole täydessä mitassaan mahdollista 

 tekee työnsä osin minimilaatuvaatimusten mukaisesti 
 asenteensa ja muiden valmiuksien vuoksi pystyy vain puutteellisesti kehittämään omaa 

työtään 
 kokee työnsä satunnaisina toisistaan riippumattomina tehtävinä ja käyttää tai soveltaa 

alan käsitteistöä sattumanvaraisesti 
 toimii puutteellisesti yhteistyötaitoa edellyttävissä tehtävissä 
 työhön liittyvissä perustoiminnoissa laiminlyö osia turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä   

-  ilmenee vahinkoalttiutta 
 
 
 
 
Liikuntakeskus Pajulahden oppisopimustoimisto 
Pajulahdentie 167 , 15560 Nastola 
03 88 55 11, 044 7055334, Faksi 03 8855222 
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