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RIVERIA.FIJoensuu // Kitee // Lieksa // Nurmes // Outokumpu // Valtimo //

Opiskelija arvioi ja kehittää omaa 
osaamistaan ja työympäristöään.

Kiitettävä 5

> arvioi realistisesti työnsä onnistumista ja omaa osaamistaan sekä perustelee 
arviotaan ja määrittelee kehittämistarpeitaan

> kehittää aktiivisesti osaamistaan ja työtapojaan haastavien työtehtävien tasolle

> uudistaa aktiivisesti omaa osaamistaan niin, että se tukee kasvua alan 
huippuammattilaiseksi

> ennakoi muutoksia, jotta voi helpommin sopeutua niihin ja työskentelee 
pitkäjänteisesti työtään itseään kehittäen huippuosaamista vaativissa 
tehtävissä

> arvioi työympäristöään ja antaa siihen kehitysehdotuksia ja palautetta

> toimii huippuammattilaisena tiimissä ja jakaa aktiivisesti osaamistaan muille.



RIVERIA.FIJoensuu // Kitee // Lieksa // Nurmes // Outokumpu // Valtimo //

Opiskelija työskentelee alan 
huippuosaamista vaativissa tehtävissä

> Kiitettävä 5

> valitsee rohkeasti uusiakin työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja sekä käyttää niitä sujuvasti muuttuvissa 
tilanteissa

> työskentelee järjestelmällisesti, tarkasti ja varmasti sekä luovasti ja innovatiivisesti

> hankkii ja soveltaa itsenäisesti työssä tarvittavaa tietoa vaihtelevissa työtilanteissa ja perustelee ratkaisujaan 
hankkimansa tiedon pohjalta

> työskentelee yrittäjämäisellä asenteella huomioiden ajan ja muut käytettävissä olevat resurssit 
kustannustehokkaasti ja yrityksen tai organisaation tuloksellisuutta edistävästi

> edistää itsenäisesti toiminnan jatkuvuutta ja pysyviä asiakassuhteita

> käyttäytyy työpaikan sääntöjen mukaisesti ja noudattaa työaikoja

> on ylpeä ammatistaan ja osaamisestaan, toimii vastuullisesti ja kehittää työtään alan ammattieettisten periaatteiden 
mukaan

> ottaa vastuun oman ja työtiimin toiminnan työturvallisuudesta, noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja –ohjeita sekä 
havaitsee ja ilmoittaa työhönsä liittyvät vaarat

> varmistaa asiakkaiden ja muiden käyttäjien turvallisuuden aktiivisesti ja muuttuvissa tilanteissa

> työskentelee ergonomisesti ja pitää työympäristönsä siistinä koko työprosessin ajan myös haasteellisissa 
työtilanteissa ja osallistuu työolosuhteiden kehittämiseen.



RIVERIA.FIJoensuu // Kitee // Lieksa // Nurmes // Outokumpu // Valtimo //

Opiskelija huomioi huipputuotannon, -
tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset

> Kiitettävä 5

> neuvottelee ja etsii ratkaisuja poikkeamille sekä korjaa toimintaa 
sovittujen ratkaisujen mukaan

> selviytyy itsenäisesti ongelmatilanteista ja pystyy perustelemaan 
valintansa

> asettaa tavoitteensa ja suunnittelee oman työnsä itsenäisesti ja 
aikataulun realistiseksi ja vaiheiltaan toteuttamiskelpoiseksi 
muuttuvissa olosuhteissa huomioiden korkeat laatuvaatimukset ja 
kykenee tarvittaessa muuttamaan suunnitelmaa

> toimii sitoutuneesti yrityksen tai organisaation laatu- ja kestävän 
kehityksen tavoitteiden mukaisesti sekä kehittää toimintamalleja 
näiden tavoitteiden aikaansaamiseksi.



RIVERIA.FIJoensuu // Kitee // Lieksa // Nurmes // Outokumpu // Valtimo //

Opiskelija toimii alan verkostoissa ja 
yhteistyössä asiakkaan kanssa

> Kiitettävä 5

> kommunikoi sujuvasti asiakkaiden kanssa ja työyhteisössä 
omalla kielellään sekä sujuvasti yhdellä itselleen vieraalla 
kielellä

> tuntee toimialan keskeiset kansalliset ja kansainväliset 
verkostot ja osaa hyödyntää verkostoja työssään.



RIVERIA.FIJoensuu // Kitee // Lieksa // Nurmes // Outokumpu // Valtimo //

Ammattitaidon osoittamistavat

> Opiskelija osoittaa osaamisensa näytössä toimimalla 
huippuosaamista vaativissa oman alan työtehtävissä.

> Osaaminen on mahdollista osoittaa myös kansallisissa ja 
kansainvälisissä kilpailutilanteissa. 

> Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittua ammattitaitoa ei 
voida arvioida näytön perusteella, ammattitaidon osoittamista 
täydennetään yksilöllisesti muilla tavoin.
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