
Opiskelijan osaamisen itsearviointi 2020

Tervetuloa vastaamaan itsearviointiin!

Itsearviointi on osa kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen oppimistulosarviointia ja tärkeä tiedon
tuottamisen väline.

Itsearvioinnissa arvioit:
omaa osaamistasi 
miten paljon koulutus on tukenut osaamisesi kehittymistä
miten hyvät edellytykset koulutus on antanut sinulle työelämässä toimimiseen ja/tai jatko-
opintoihin.

Itsearviointi auttaa sinua tunnistamaan oman osaamisesi vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Lisäksi
itsearvioinnin tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää ammatillisen koulutuksen ja ammatillisten tutkintojen
kehittämistyössä.

Itsearviointiin vastaaminen vie noin 20 minuuttia. Käsittelemme vastaukset luottamuksellisesti ja
raportoimme ne siten, ettei yksittäisiä vastaajia voida tunnistaa. Jotta aineistojen perusteella voimme
tehdä luotettavia päätelmiä, tarvitsemme osallistujista riittävät taustatiedot. Tutustu myös arvioinnin
tietosuojaselosteeseen.

Taustatiedot

Äidinkieli *

Suomi

https://karvi.fi/app/uploads/2019/08/Tietosuoja-ammatillisen-koulutuksen-oppimistulosten-arvioinnissa.pdf


Ikä *

Sukupuoli *

Oppilaitos *

Ruotsi

Saame

Viittomakieli

Romani

Muu, mikä?

Alle 18 vuotta

18-19 vuotta

20-24 vuotta

25-34 vuotta

35-44 vuotta

45-54 vuotta

55 vuotta tai yli

Nainen

Mies

Muu / määrittelemätön

En halua vastata

AEL Ammattienedistämislaitos (Taitotalo)

Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto

Aikuiskoulutuskeskus Kouvola

Air Navigation Services Finland



Aitoon Koulutuskeskus

Amiedu (Taitotalo)

Ava-akatemia

Axxell

Careeria (Edupoli, Point College)

Cimson

Diakoniaopisto, Suomen Diakoniaopisto

Eerikkilän urheiluopisto

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

EteläPohjanmaan Opisto

Etelä-Savon ammattiopisto

Eurajoen kristillinen opisto

Faktia Oy

Forssan ammatti-instituutti

Fria kristliga folkhögskolan

Gradia

Haapajärven ammattiopisto (JEDU)

Haapaveden ammattiopisto (JEDU)

Haapaveden opisto

HAM (Hämeen ammatti-instituutti)

Harjun oppimiskeskus

Haus Kehittämiskeskus Oy

Helsingin konservatorio

Helsingin Maalariammattikoulu

Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto (SASKY)

Hyria

Iisakki, Ammatti-instituutti Iisakki (SASKY)

Ikaalisten kauppaoppilaitos (SASKY)



Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos (SASKY)

Ingmanin käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

Inveon - Östra Nylands yrkesinstitut

Itä-Karjalan kansanopisto

Itä-Suomen liikuntaopisto (Islo)

Joensuun konservatorio

Jollas instituutti

Jyväskylän kotitalousoppilaitos

Jyväskylän kristillinen opisto (JKO)

Jämsän ammattiopisto

Järviseudun ammatti‐instituutti

Kainuun ammattiopisto

Kainuun opisto

Kalajoen ammattiopisto (JEDU)

Kalajoen kristillinen opisto

Kankaanpään opisto

Kanneljärven opisto

Karkun evankelinen opisto

Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos (SASKY)

Karstulan Evankelinen opisto

Kaustisen evankelinen opisto

Kelloseppäkoulu

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Keski-Pohjanmaan Konservatorio

Ammattiopisto Live

Keuda

Kiinteistöalan Koulutussäätiön ammatillinen oppilaitos



Kiipulan ammattiopisto

Kiljavan opisto

Kisakallion urheiluopisto

Kiteen evankelinen kansanopisto

Koillis-Suomen Aikuiskoulutus (KSAK)

KONE Teollisuusoppilaitos

Kouvolan seudun ammattiopisto

Kronoby folkhögskola

KSL-opintokeskus

Kuopion konservatorio

Kuopion talouskoulu

Kuortaneen urheiluopisto

Kymenlaakson opisto

Laajasalon opisto

Lahden kansanopisto

Lahden Konservatorio

Lapin ammattiopisto

Lapin matkailuopisto

Lapin oppisopimuskeskus

Lappia, Ammattiopisto Lappia

Lieksan Kristillinen Opisto

Liikuntakeskus Pajulahti

Livia, Ammattiopisto Livia

Luksia

Luovi, Ammattiopisto Luovi

Lybeckerin opisto

Management Institute of Finland (MIF)

Markkinointi-instituutti



MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos

Meyer Turku

Mäntän seudun koulutuskeskus (SASKY)

Nivalan ammattiopisto (JEDU)

Norrvalla folkhögsskola

Novida – ammattiopisto

Nuoriso-opisto, Suomen Nuoriso-opisto

Omnia

Optima

Oulaisten ammattiopisto (JEDU)

Oulun konservatorio

Oulun palvelualan opisto OPAO

Oulun seudun ammattiopisto OSAO

Paasikivi-Opisto

Palvelualan Opisto Kuopio

Perho Liiketalousopisto

Peräpohjolan opisto

Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto (JEDU)

Pirkanmaan Urheiluhierojakoulu

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjois-Karjalan aikuisopisto

Pohjois-Karjalan ammattiopisto

Pohjois-Savon opisto

Pop & Jazz konservatorio

Portaanpään kristillinen opisto

Prakticum, Yrkesinstitutet Prakticum

PSK-aikuisopisto

Raahen ammattiopisto



Raahen Porvari- ja Kauppakoulu

Rakennusteollinen koulutuskeskus RATEKO

Rasekon aikuisopisto TIMALI

Rasekon ammattiopisto

Rastor

Raudaskylän Kristillinen Opisto

Rautaruukki Oyj

Reisjärven kristillinen opisto

Rovala-Opisto

Ruukin maaseutuopisto

Saamelaisalueen koulutuskeskus

Saimaan ammattiopisto Sampo

Salon seudun ammattiopisto

Salpaus, Koulutuskeskus Salpaus

Santasport - Lapin urheiluopisto

SASKY-aikuiskoulutusosasto

SATAEDU

Savon ammatti- ja aikuisopisto

Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto (SAMI)

Sedu

Seurakuntaopisto

Sivis

SKY-opisto

Solvalla idrottsinstitut

Spesia, Ammattiopisto Spesia

Stadin aikuisopisto

Stadin ammattiopisto

Suomen ilmailuopisto



Suomen liikemiesten kauppaopisto/ HKI Business

Suomen urheiluopisto - Vierumäki

Suomen ympäristöopisto SYKLI

Suomen yrittäjäopisto

Suupohjan ammatti-instituutti

Tampereen aikuiskoulutuskeskus TAKK

Tampereen konservatorio

Tampereen palvelualan ammattiopisto (SASKY)

Tampereen urheiluhieroja koulu

Tanhuvaaran urheiluopisto

Tavastia, Ammattiopisto Tavastia

Toyota Auto Finland

Traffica Oy

TREDU, Tampereen seudun ammattiopisto TREDU

TSL

Turun aikuiskoulutuskeskus

Turun ammatti-instituutti

Turun ammattiopistosäätiö TAO

Turun hierojakoulu

Turun konservatorio

Turun kristillinen opisto

Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos (SASKY)

Työtehoseura TTS

Urheiluopisto Kisakeskus

Validia Ammattiopisto

Valkeakosken ammattiopisto

Valkealan opisto

Valmet Automotive Oy



Osaamisala *

Suoritan / suoritin koko tutkinnon. *

Vamia

Vammalan ammattikoulu (SASKY)

Varalan urheiluopisto

Varia

WinNova

Voionmaan opisto

Vuokatin urheiluopisto, Vuokatti Sport

Vuolle opisto

Ylivieskan ammattiopisto (JEDU)

Ylä-Savon ammattiopisto

Ypäjän hevosopisto

Yrkesakademin i Österbotten

Muu

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala

Jalkojenhoidon osaamisala

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Suunhoidon osaamisala

Vammaistyön osaamisala

Perustason ensihoidon osaamisala

Osaamisalaa ei ole valittu

Kyllä



Suoritan / Suoritin tutkinnon / tutkinnon osia / tutkinnon osan *

Korkein aiempi koulutus *

Onko opinnoissasi ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia mukautettu tai niistä
poikettu?

Onko opinnoissasi yhteisten tutkinnon osien osaamistavoitteita mukautettu tai niistä poikettu?

Ei, suoritin tutkinnon osia (kpl)

koulutussopimuksella

oppisopimuskoulutuksena

oppisopimuksen ja koulutussopimuksen yhdistelmänä

Peruskoulu, keskikoulu tai vastaava

Ammatillinen tutkinto tai opistoasteen tutkinto

Lukio / ylioppilastutkinto

Ammattikorkeakoulututkinto

Yliopistotutkinto

Olen käynyt valmentavan koulutuksen ennen hakeutumista tähän tutkintoon

Ulkomailla suoritettu tutkinto

Ei tutkintoa

Kyllä

Ei

En osaa sanoa

Kyllä

Ei



Ammattialakohtainen osaaminen I

a) Arvioi seuraavia omaa osaamistasi koskevia väittämiä

Täysin
eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

Osin
samaa,
osin eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa

sanoa

Työprosessin hallinta

Osaan suunnitella omaa työtäni ja
tehdä työtä tarkoituksenmukaisessa
järjestyksessä

Osaan arvioida työni jälkeä ja kehittää
omaa toimintaani

Koulutus on tukenut työprosessin
hallintaan liittyvän osaamiseni
kehittymistä

Täysin
eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

Osin
samaa,
osin eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa

sanoa

Työmenetelmien, -välineiden ja
materiaalin hallinta

Osaan käyttää työtehtävään sopivia
työmenetelmiä, välineitä ja materiaaleja

Koulutus on tukenut työmenetelmien,
-välineiden ja materiaalin hallintaan
liittyvän osaamiseni kehittymistä

Täysin
eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

Osin
samaa,
osin eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa

sanoa

En osaa sanoa



Täysin
eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

Osin
samaa,
osin eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa

sanoa

Työn perustana olevan teoriatiedon
hallinta

Osaan soveltaa työssä tarvittavaa
teoriatietoa erilaisiin työtehtäviin

Koulutus on tukenut työhöni liittyvän
teoriatiedon kehittymistä

Täysin
eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

Osin
samaa,
osin eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa

sanoa

Työturvallisuus

Osaan noudattaa työturvallisuusohjeita
ja -määräyksiä sekä soveltaa niitä
erilaisissa tehtävissä.

Koulutus on tukenut
työturvallisuusosaamiseni kehittymistä

Tarkenna halutessasi vastauksiasi.

b) Miten paljon olet oppinut edellä mainittuja ammattialakohtaisia asioita (työprosessin,
-menetelmien, -välineiden, materiaalin ja teoriatiedon hallinta, työturvallisuus) seuraavissa
oppimisympäristöissä?

En juuri
lainkaan

Jonkin
verran

Melko
paljon

Erittäin
paljon

Ei
kokemusta

Työpaikoilla näiden opintojen aikana

Oppilaitoksessa



En juuri
lainkaan

Jonkin
verran

Melko
paljon

Erittäin
paljon

Ei
kokemusta

Verkko-oppimisympäristöissä
(esim. ItsLearning,Wilma, Moodle,
Optima, Google Drive, OneDrive,
blogit, Youtube)

Virtuaalisissa oppimisympäristöissä
(esim. simulaattorit, VR-robotiikka)

Vapaa-aikana ja harrastuksissa

Ennen tätä koulutusta hankitun
työkokemuksen kautta

Muualla, missä?
(esim. asiakasprojektit, messut,
tapahtumat, kv-vaihdot)

Tarkenna halutessasi vastauksiasi.

Ammattialakohtainen osaaminen II

a) Arvioi seuraavia omaa osaamistasi koskevia väittämiä.

HUOM! Mikäli et ole suorittanut lääkehoitoon liittyviä opintoja, voit jättää tämän osion tyhjäksi.

Täysin
eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

Osin
samaa,
osin eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa

sanoa

Lääkehoidon tietoperusta

Tiedän yleisimpien lääketietokantojen
toimintaperiaatteet ja osaan hyödyntää
niitä työssä



Täysin
eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

Osin
samaa,
osin eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa

sanoa

Osaan tarkkailla tavallisimpien
lääkkeiden vaikutuksia muisti-,
pitkäaikais- ja kansansairauksissa sekä
mielenterveys- ja päihdesairauksissa

Tiedän yleisimpien lääkkeiden
yhteisvaikutukset ja monilääkitykset

Tiedän yleisimpien lääkkeiden haitta- ja
sivuvaikutuksia

Osaan tunnistaa mahdollisia
lääkkeiden väärinkäytön ilmiöitä ja
tiedottaa niistä työyksikössä

Tiedän työyksikön lääkityspoikkeamien
raportointimenetelmän ja osaan toimia
ohjeiden mukaisesti ja ilmoittaa
lääkityspoikkeamasta

Täysin
eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

Osin
samaa,
osin eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa

sanoa

Lääkelaskenta

Osaan tehdä virheettömästi
annoslaskut sekä yksikönmuunnokset

Täysin
eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

Osin
samaa,
osin eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa

sanoa

Lääkkeiden turvallinen käsittely,
annostelu ja antaminen lähihoitajan
vastuualueella

Osaan toimia oman vastuualueeni
mukaisesti sekä turvallisesti yksikön ja
asiakkaan lääkehoitosuunnitelmaa
noudattaen



Täysin
eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

Osin
samaa,
osin eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa

sanoa

Osaan käsitellä ja annostella lääkkeet
aseptisesti, virheettömästi ja
turvallisesti

Osaan antaa lääkkeet luonnollista tietä
ohjeiden ja tilanteen mukaisesti

Osaan antaa lääkkeet injektiona ihon
alle ohjeiden ja tilanteen mukaisesti

Osaan antaa lääkkeet lihakseen
ohjeiden ja tilanteen mukaisesti

Osaan antaa lääkkeet hengitettynä
ohjeiden ja tilanteen mukaisesti

Täysin
eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

Osin
samaa,
osin eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa

sanoa

Lääkehoitoon liittyvät ohjaustaidot

Osaan ohjata asiakasta ja hänen
lähiverkostoaan työyksikön ohjeiden
mukaisesti sähköisen
lääkemääräyksen tulkinnassa,
voimassaoloajassa, lääkkeiden
käytössä, säilyttämisessä ja
hävittämisessä

Täysin
eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

Osin
samaa,
osin eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa

sanoa

Koulutus on tukenut lääkehoitoon
liittyvän osaamiseni kehittymistä

Tarkenna halutessasi vastauksiasi.



b) Miten paljon olet oppinut edellä mainittuja lääkehoidon sisältöjä seuraavissa
oppimisympäristöissä?

En juuri
lainkaan

Jonkin
verran

Melko
paljon

Erittäin
paljon

Ei
kokemusta

Työpaikoilla näiden opintojen aikana

Oppilaitoksessa

Verkko-oppimisympäristöissä
(esim. ItsLearning,Wilma, Moodle,
Optima, Google Drive, OneDrive,
blogit, Youtube)

Virtuaalisissa oppimisympäristöissä
(esim. simulaattorit, VR-robotiikka)

Vapaa-aikana ja harrastuksissa

Ennen tätä koulutusta hankitun
työkokemuksen kautta

Muualla, missä?
(esim. asiakasprojektit, messut,
tapahtumat, kv-vaihdot)

Tarkenna halutessasi vastauksiasi.

Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta



a) Arvioi seuraavia omaa osaamistasi koskevia väittämiä

Täysin
eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

Osin
samaa,
osin eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa

sanoa

Ongelmanratkaisutaidot

Osaan ratkaista toiminnassani ja sen
suunnittelussa syntyviä ongelmia

Osaan toimia uusissa tilanteissa ja
tehdä perusteltuja valintoja

Koulutus on tukenut
ongelmanratkaisutaitojeni kehittymistä

Täysin
eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

Osin
samaa,
osin eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa

sanoa

Oppimiskyky (oppimaan oppimisen
taidot)

Osaan hankkia tietoja, taitoja ja
osaamista

Osaan arvioida omaa työtäni ja kehittää
työskentelytapojani

Osaan soveltaa aiemmin oppimaani
muuttuvissa tilanteissa

Koulutus on tukenut oppimiskykyni
kehittymistä

Täysin
eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

Osin
samaa,
osin eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa

sanoa

Yhteistyötaidot

Osaan toimia erilaisten ihmisten
kanssa tehokkaasti työyhteisön
jäsenenä



Täysin
eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

Osin
samaa,
osin eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa

sanoa

Koulutus on tukenut yhteistyötaitojeni
kehittymistä

Täysin
eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

Osin
samaa,
osin eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa

sanoa

Vuorovaikutus-, viestintä- ja
kommunikointitaidot

Osaan vaihtaa tietoja ja ajatuksia
kasvotusten, kirjallisesti ja sähköisesti

Osaan tuottaa ja tulkita erilaisia
tekstejä

Osaan hankkia ja arvioida tietoja eri
lähteistä

Koulutus on tukenut vuorovaikutus-,
viestintä- ja kommunikointitaitojeni
kehittymistä

Täysin
eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

Osin
samaa,
osin eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa

sanoa

Digitaidot

Osaan käyttää tieto- ja
viestintätekniikkaa tiedon hankinnassa,
jakamisessa ja työtehtävien
suorittamisessa.

Koulutus on tukenut digitaitojeni
kehittymistä

Tarkenna halutessasi vastauksiasi.



b) Miten paljon olet oppinut edellä mainittuja elinikäisen oppimisen avaintaitoihin liittyviä
asioita (ongelmanratkaisu, oppimiskyky, yhteistyötaidot, vuorovaikutustaidot, digitaidot) seuraavissa
oppimisympäristöissä?

En juuri
lainkaan

Jonkin
verran

Melko
paljon

Erittäin
paljon

Ei
kokemusta

Työpaikoilla näiden opintojen aikana

Oppilaitoksessa

Verkko-oppimisympäristöissä
(esim. ItsLearning,Wilma, Moodle,
Optima, Google Drive, OneDrive,
blogit, Youtube)

Virtuaalisissa oppimisympäristöissä
(esim. simulaattorit, VR-robotiikka)

Vapaa-aikana ja harrastuksissa

Ennen tätä koulutusta hankitun
työkokemuksen kautta

Muualla, missä?
(esim. asiakasprojektit, messut,
tapahtumat, kv-vaihdot)

Tarkenna halutessasi vastauksiasi.

Yleisten taitojen osaaminen



a) Arvioi seuraavia omaa osaamistasi koskevia väittämiä.

Täysin
eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

Osin
samaa,
osin eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa

sanoa

Kestävän kehityksen osaaminen

Tiedän kestävän kehityksen
ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja
kulttuurisen kestävyyden keskeiset
tavoitteet

Ymmärrän luonnonvarojen
rajallisuuden

Ymmärrän kiertotalouden periaatteen ja
tunnistan tuotteiden ja palveluiden
energia- ja materiaalitehokkuuden

Osaan tunnistaa työssä tilanteita, joihin
sisältyy eettisiä valintoja

Koulutus on tukenut kestävän
kehityksen osaamiseni kehittymistä

Täysin
eri

mieltä
Jokseenkin
eri mieltä

Osin
samaa,
osin eri
mieltä

Jokseenkin
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

En
osaa

sanoa

Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta

Tiedän yritystoiminnan merkityksen
yhteiskunnassa

Osaan toimia työssä taloudellisesti ja
asiakaslähtöisesti

Pystyn ideoimaan liikeidean ja
arvioimaan sen
toteuttamismahdollisuuksia

Koulutus on tukenut
yrittäjyysosaamiseni kehittymistä
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Yhteiskunnassa ja kansalaisena
toimimisen valmiudet

Ymmärrän yhteiskunnalliseen
päätöksentekoon osallistumisen
merkityksen

Ymmärrän yhteiskunnan palvelujen
käyttämisen ja kuluttajana toimimisen
merkityksen

Osaan noudattaa tasa-arvon ja
yhdenvertaisuuden periaatteita

Osaan suunnitella ja hoitaa omaa
talouttani ja raha-asioitani

Tunnen työmarkkinajärjestelmän
keskeiset periaatteet

Koulutus on tukenut yhteiskunnassa ja
kansalaisena toimimisen valmiuksiin
liittyvän osaamiseni kehittymistä
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Työkyvyn ja hyvinvoinnin
ylläpitäminen

Osaan huolehtia terveydestäni ja
toimintakyvystäni ja edistää niitä
liikunnan avulla

Osaan arvioida toimintani turvallisuutta
ja ehkäistä tapaturmia

Osaan antaa ensiapua

Koulutus on tukenut työkykyyn ja
hyvinvointiin liittyvän osaamiseni
kehittymistä
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Matemaattinen osaaminen

Osaan tehdä laskutoimituksia esim.
yhteen-, vähennys- ja prosentti-,
pinta-ala- ja tilavuuslaskuja

Osaan tehdä mittayksiköiden
muunnoksia

Osaan käyttää teknisiä apuvälineitä,
kuten laskinta matemaattisten
ongelmien ratkaisemiseen

Osaan arvioida laskemieni tulosten
oikeellisuutta ja suuruusluokkaa

Koulutus on tukenut matemaattisen
osaamiseni kehittymistä

Tarkenna halutessasi vastauksiasi.

b) Miten paljon olet oppinut edellä mainittuja yleisiä taitoja (kestävä kehitys, yirttäjyys, yhteiskunnassa
toimiminen, hyvinvoinnin ylläpitäminen, matematiikka) seuraavissa oppimisympäristöissä?

En juuri
lainkaan

Jonkin
verran

Melko
paljon

Erittäin
paljon

Ei
kokemusta

Työpaikoilla näiden opintojen aikana

Oppilaitoksessa

Verkko-oppimisympäristöissä
(esim. ItsLearning,Wilma, Moodle,
Optima, Google Drive, OneDrive,
blogit, Youtube)

Virtuaalisissa oppimisympäristöissä
(esim. simulaattorit, VR-robotiikka)

Vapaa-aikana ja harrastuksissa
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Erittäin
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Ei
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Ennen tätä koulutusta hankitun
työkokemuksen kautta

Muualla, missä?
(esim. asiakasprojektit, messut,
tapahtumat, kv-vaihdot)

Tarkenna halutessasi vastauksiasi.

Kokonaisarvio omasta osaamisesta koulutuksen lopussa

Arvioi omaa osaamistasi koulutuksen lopussa.

Osaamiseni on alle tyydyttävän tason

Tyydyttävä = Suoriudun ammatin perustehtävistä, mutta uusissa tilanteissa tai
toimintaympäristön muuttuessa tarvitsen joskus ohjausta ja tukea. Muutan toimintaani
palautteen mukaisesti.

Hyvä = Toimin työtehtävissäni omatoimisesti ja itsenäisesti myös muuttuvissa tilanteissa
ja toimintaympäristöissä. Arvioin suoriutumistani realistisesti.

Kiitettävä = Vastaan työtehtävistäni itsenäisesti ja laadukkaasti. Osaan valita tilanteisiin
ja työhön sopivimmat toimintatavat ja käyttää niitä sujuvasti vaihtelevissakin tilanteissa.
Arvioin ja kehitän toimintatapojani.



Tarkenna halutessasi vastaustasi.

Työelämä- ja jatko-opintovalmiudet

Arvioi seuraavia väittämiä.
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a) Koulutus antoi riittävät valmiudet
työelämässä toimimiseen.

b) Koulutus antoi riittävät valmiudet
ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-
opintoihin
(esim. matematiikan ja äidinkielen
osalta).

Tarkenna halutessasi vastauksiasi.

Palaute itsearviointilomakkeesta

Arvioi tämän itsearviointikyselyn hyödyllisyyttä itsellesi.
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Itsearviointi oli minulle hyödyllinen

Itsearviointi auttoi minua tunnistamaan
osaamiseni vahvuuksia ja
kehittämistarpeita

Tähän voit antaa vapaasti palautetta itsearviointikyselyn toimivuudesta, hyödyllisyydestä ja
ymmärrettävyydestä.


