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14.-15.6.2017 jh ja kn 
19.6.2017 jh, kn ja mp 
20.6.2017 kn ja sp sekä Pera-projektiryhmä 
22.6.2017 jh, jl, kn ja jpp 
1.8.2017 la ja jpp 
7.2.2018 odb, jh, kn, sp ja jpp 
13.2.2018 jh, jl ja kn 
27.2.2018 jh ja kn 
13.3.2018 jh, kn ja sp 
23.5.2018 jh, kn, jpp ja sp 
18.9.2018 jh, kn, sp ja mp 
3.10.2018 englanninkielen opettajat, jh, kn, sp ja mp 
30.10.2018 jh, jl, kn ja jpp 
 

 

 
 
Osaamisteemat, opintojaksot ja toteutuksen osat kuvaavat opiskelijan osaamista. Niiden 
osaamisperustainen nimeäminen on tärkeää, koska nimet tulevat näkyviin opintosuoritusotteella ja 
tutkintotodistuksen liitteessä lukuvuonna 2017-2018 ja sen jälkeen aloittaville opiskelijoille.   
 
Opintojaksolle tehdään toteutuksen osia vain, jos niille on erityinen peruste.  Toteutuksen osia luodaan 
tilanteissa, jolloin on tarpeellista viestiä työnantajalle tai muulle ulkopuoliselle toimijalle opintojaksoon 
sisältyvästä osaamisesta yksityiskohtaisemmin. Laajaan opintojaksoon voi sisältyä osaamisia, jotka tarvitaan 
esimerkiksi tietyn pätevyyden osoittamiseen.  
 
Toteutuksen osat 

- vähintään kaksi  
- minimilaajuus on yksi opintopiste eikä niissä käytetä desimaaleja (poikkeuksena tarvittaessa kielissä 

kirjallinen ja suullinen toteutuksen osa)   
- yhteislaajuuden tulee olla sama kuin opintojakson laajuus 
- jokainen arvioidaan erikseen 
- nimi kuvaa osaamista, ei käytetä esim. Tentti 1 tai Harjoitus 2 
- nimi kirjataan myös englanniksi 

 

Mikäli keskeneräiselle opintojaksolle/toteutuksen osalle on tarve tehdä muistiinpanoja esim. jo tehdyistä 

ja/tai puuttuvista suorituksista, opettajat valitsevat näiden asioiden kirjanpitoon sopivan välineen esim. 

jaetun dokumentin tai Moodlen työkalut. Jos halutaan, että ko. muistiinpanot näkyvät opiskelijalle, katso 

it.oamk.fi-ohjeista Peppi: Arviointi, opettajan työpöytä -> 5 Arviointi -> 5.1.13 Lisätietojen kirjaaminen 

suoritukseen.   
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Kieliopinnot 
Jokaiseen tutkintoon sisältyvä julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittava ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen 
taito tulee näkyä erikseen joko opintojaksona tai toteutuksen osana (A 1129/2014 § 7). 
 
Ruotsin opintojakson nimet vaihtelevat opseissa. Toteutuksen osien opintopistelaajuudet voivat olla 
erilaiset. Ruotsin toteutuksen osien nimeämisen suositus kaikkiin tutkinto-ohjelmiin, jotta tiedot näkyvät 
yhteneväisesti opintosuoritusotteella ja tutkintotodistuksen liitteessä:  

Suullinen ruotsin kieli / Muntlig svenska / Oral Swedish 
Kirjallinen ruotsin kieli / Skriftlig svenska / Written Swedish 

 
Vieras kieli (A 1129/2014 § 7) voi olla omana opintojaksona, toteutuksen osana tai osa opintojaksoa ilman 
omaa toteutuksen osaa. Arvosanallinen todistusmerkintä pakollisesta vieraasta kielestä voidaan tehdä 
kaikissa kolmessa vaihtoehdossa, mutta se on välttämätön, jos vieras kieli on osa opintojaksoa ilman omaa 
toteutuksen osaa. Suositus vieraan kielen toteutuksen osan nimeämisestä, mikäli sille ei ole omaa 
opintojaksoa: 

Kirjallinen ja suullinen englannin kieli / Oral and Written English  
Kirjallinen ja suullinen x kieli  
Suomi vieraana kielenä / Finnish as a Foreign Language  

 
 
Opintojakson nimi ja sen täsmentävä tieto 
Opetussuunnitelman mukainen opintojakson alkuperäinen nimi säilytetään aina. Sitä on kuitenkin 
mahdollista täsmentää erityistilanteissa (esim. Päälaji 1, Showtanssi). Täsmentäväksi tiedoksi ei kirjata 
esim. hankkeen tai harjoittelupaikan nimeä.  
 
Opintojakson nimi ja täsmentävä tieto (esim. Päälaji 1, Showtanssi) kirjataan arvioinnissa Vaihtoehtoinen 
nimi –kenttään. Tieto kirjataan erikseen sekä suomeksi että englanniksi. Opintojakson alkuperäisen nimen 
voi kopioida arviointinäytöltä. Englanninkielisen nimen kopiointi on mahdollista vaihtamalla käyttöliittymän 
kieli englanniksi. Opintojakson nimi ja täsmennys tulostuvat opintosuoritusotteelle ja tutkintotodistuksen 
liitteeseen. 
 
 
Toteutuksen arviointi ja Opintojakson arviointi 
Pääsääntöisesti käytetään toteutuksen arviointia. Opintojakson arviointia voidaan käyttää, kun toteutusta 
ei ole. Tarvetta toteutuksen luomiseen ei ole myöskään lukujärjestyksen tai opintojaksolle ilmoittautumisen 
vuoksi. Tällainen tilanne on esimerkiksi, kun opiskelija on sopinut opettajan kanssa rästiopintojakson 
suorittamisesta.  
 
 
 
 
 


