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Oppimisympäristön tunnistaminen/katselmus
Organisaation ja työ- ja toimintaympäristön kuvaus
Jokaisella on mahdollisuus antaa parhaansa
Honkalampi ollut olemassa jo vuodesta 1991 lähtien pitämässä huolta siitä, että jokaisella on mahdollisuus
antaa parhaansa. Meitä yhteiskunnallisia yrityksiä ei vie eteenpäin pääomien tavoittelu vaan vahva tahto
rakentaa kaikkein heikoimmillekin sopivaa yhteiskuntaa. Uskomme, että unelmien toteuttaminen ei saa
jäädä kiinni olosuhteista tai tuen puuttumisesta. Sama ajatus pätee asiakastyöhön ja suhtautumisessamme
henkilökuntaan.
Tämän päivän Honkalampi on laaja-alainen, valtakunnallinen ja useiden eri alojen ammattilaisista koostuva
konserni. Valikoimastamme löydät monipuolisia sosiaali- ja terveysalan palveluita liittyen asumiseen,
työllistämis- ja HR-toimintaan, terapiaan ja kuntoutukseen, henkilökohtaiseen apuun, päihdeongelmiin ja
kommunikointiin. Honkalammen eri yksiköissä työskentelee lähes 500 työntekijää. Toimipisteitä meillä on
22 paikkakunnalla ympäri Suomea
Kaski toimialalla työskentelee 35 ammattilaista, joista Ilomantsissa kaksi, Jyväskylässä kolme, Kiteellä
kahdeksan ja Lieksassa kaksi.

kuva: Kaski Kitee, Peltotie 2, Kitee

Miten tunnistetut tutkinnon osat/ammattitaitovaatimukset toteutuvat käytännön
työtehtävissä
Työpajoilla käytännön työtehtävät toteutetaan yhteistyössä ja suunnitelmallisesti huomioiden kunkin
yksilölliset tavoitteet, työturvallisuus ja työelämän pelisäännöt. Toiminnassa korostuu yhteisöllisyys ja
asiakastyön suorittamiseksi käytössä on laaja ohjausosaaminen.

Toiminnan erityispiirteitä
Kiteellä on käytössä kolme minibussia, joilla ajetaan asiakkaille maksuttomat liittymäajot Kiteen keskustaKaski, Tohmajärvi-Kaski ja Kesälahden kuntakeskus- Kaski menopaluu kuljetukset asiakkaiden
toimintapäivinä. Lisäksi autoja käytetään yleisten alueiden kunnossa- ja ylläpitotehtävien suorittamiseen
sekä erilaisiin tutustumis– tai retkipäivätapahtumiin.
Ei tuotantotavoitteellista työtä.
Kaskin toimipaikassa on pajamyymälä ja työvalmennuksessa (työtehtävissä) on mahdollisuus osallistua
myymälän tuotteiden valmistamiseen (puu, metalli, tekstiili) ja myymälän ylläpitoon.
Työpajatoiminnassa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet.
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Kiteen toimipaikassa sijaitsee myös lounas-ruokala, jossa asiakkaille on pientä maksua vastaan tarjolla
aamupala, lounas ja iltapäiväkahvit. Lounasruokalatyöskentely on myös yksi vaihtoehto työvalmennuksen
toteutuksessa.

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät
Tilat:
Toimitila sijaitsee Kytänniemessä omissa tiloissa. Toimipaikoissa on tarvittava ja asianmukainen/ riittävä
varustus eri työvalmennusosioiden toimeenpanemiseksi sekä asiantunteva ja koulutettu henkilöstö
palvelutuotteiden suorittamisen tueksi. Työvalmennus tapahtuu puu-, metalli-, kokoonpano-,
kiinteistönhoito- ja ympäristötyöpajoilla, lounas-ruokalaosastolla sekä kädentaitojen pajalla joustavasti
sopivat työtehtävät kullekin räätälöiden.
Palvelut:
Kaski Työvalmennus on Honkalammen toimiala, joka tuottaa monipuolisia työ- ja yksilövalmennuspalveluita
koulutusta ja työtä tavoitteleville henkilöille. Toimintaan ohjaudutaan pääosin työvoimahallinnon
aktivointipalveluiden kautta mutta toiminta voi alkaa myös muulla tapaa, vaikkapa asiakkaan oman
yhteydenoton perusteella. Kaski Kiteen toimipaikka tarjoaa kuntouttavan työtoiminnan ja työ- ja
päivätoiminnan palvelua, nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä.
Lähtökohtana palvelussa on laatu, tasavertaisuus ja arvostava kohtaaminen, jolloin kunkin osaaminen
saadaan parhaalla tavalla esiin. Kukin valmentautuja osallistetaan suunnittelemaan omaa tavoitteellista
valmennuspolkuaan.
Menetelmät:
Palvelua toteutetaan työ- ja yksilövalmennusmenetelmillä, jossa yksilövalmennuksen ja työvalmennuksen
keskinäinen suhde vaihtelee palvelun sisällön ja asiakkaan tilanteen mukaan. Lisäksi järjestetään
ryhmämenetelmiin perustuvia ja hyvinvointiin keskittyviä toimintapäiviä. Yksilövalmennus sisältää arjen
eheytystä ja sosiaalista vahvistamista ja jokaisen valmentautujan työtoiminnan sisältö järjestetään
valmentautujan yksilöllisten tavoitteiden mukaisesti. Pidämme huolta, että jokaisella on mahdollisuus antaa
parhaansa nyt ja huomenna – olipa kyse sitten kuntouttavasta työtoiminnasta, nuorten työpajatoiminnasta,
etsivästä nuorisotyöstä tai yksilöllisestä työvalmennuksesta. Yhteisten onnistumisten takana ovat
kokonaisvaltainen palvelu, moniammatillinen henkilöstö sekä laajat verkostot ympäri Pohjois-Karjalaa ja
Keski-Suomea. Keskeisiä arvojamme ovat yksilöllisyys ja laatu – ilman niitä emme saisi aikaan vaikuttavia
tuloksia. Tavoitteenamme on tehdä maailmasta pykälää parempi paikka.

Henkilöstöresurssit
Yksilövalmentaja:

Anne Ikäheimonen
Puh. 050 388 6693
anne.ikaheimonen@hl-s.fi

Ohjaaja:

Marko Björn
Puh. 050 388 6664
marko.bjorn@hl-s.fi

Avustava ohjaaja:

Anne Salin
Puh. 050 388 6650
anne.salin@hl-s.fi
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Työnsuunnittelija:

Jukka Hakulinen
Puh. 050 388 6640
tuotanto.kaskirajakarjala@hl-s.fi

Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max)
1-10

Referenssit
Tilaaja-tuottajasopimukseen perustuen tuotetaan Kiteen kaupungille ja Tohmajärven kunnalle
kuntouttavaa työtoimintaa. Kilpailutukseen perusten Kiteen kaupungille Nuorten työpajatoimintaa ja
Tohmajärven kunnalle nuorten työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä. Palvelusetelillä tuotetaan Siun
sotelle työ- ja päivätoimintaa. Lisäksi erikseen toiminnallista työkyvyn arviointia (Imba/Melba).
Työpajoilla on mahdollisuus suorittaa koulutussopimus-jaksoja ja toisen asteen osa- tai koko-opintoja
(työpajasopimus).

Kotisivut
https://www.honkalampi.fi/palvelumme/kaski-tyovalmennus

Muuta
Päivitetty: 24.07.2019
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Yhteiset tutkinnon osat
Työpaikan toimintaympäristöissä on mahdollista hankkia osaamista rastitetuista tutkinnon osista.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
☒
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☒
☒

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, saame
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, viittomakieli
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, henkilön oma äidinkieli
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi viittomakielisille
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, romani
Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi
Det andra inhemska språket, finska
Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä
Toiminta digitaalisessa ympäristössä
Taide ja luova ilmaisu

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
☐
☐

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen
Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
☒
☒
☒
☒
☒
☒

Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
Työelämässä toimiminen
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
Kestävän kehityksen edistäminen
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Yhteiset tutkinnon osat
Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu):

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi
Pakolliset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒
☒

toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
tulkita erilaisia tekstejä sekä hankkia ja arvioida tietoja eri lähteistä
tuottaa erilaisia tekstejä ja ilmaista tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä.

Arviointi
Henkilö toimii tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

☒
☒
☒
☒
☒

viestii vuorovaikutustilanteessa tilanteen mukaisella tavalla

☒
☒
☒

tunnistaa omalla alalla ja työelämässä käytettyjä tekstilajeja ja medioita

☒
☒
☒
☒
☒

tekee joitakin muistiinpanoja ja tiivistää muutamia ydinasioita kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta

☒
☒

asettaa ilmaisulleen tavoitteita ja suuntaa ilmaisuaan tavoitteiden mukaisesti

☒
☒
☒
☒

hallitsee osittain kirjoitetun kielen käytänteet

ilmaisee asiallisesti mielipiteitä yhteistyö- ja ryhmätilanteissa
käyttää tilanteen mukaan yleiskieltä esitellessään omaan alaansa liittyvän ilmiön tai asian
ymmärtää kielen ja vuorovaikutustaitojen merkityksen omalla alallaan ja työelämässä

arvioi vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta
Henkilö tulkitsee erilaisia tekstejä sekä hankkii ja arvioi tietoja eri lähteistä.
tekee päätelmiä tekstien merkityksistä pääosin itsenäisesti

hakee tietoa oman alansa kannalta keskeisistä tietolähteistä ja yksinkertaisissa tiedonhankinnan
tehtävissä hyödyntää monilukutaitoaan
arvioi tietolähteiden ja tiedon luotettavuutta pääosin itsenäisesti
hyödyntää hankkimaansa tietoa
noudattaa tekijänoikeuksia pääosin itsenäisesti

arvioi tekstien tulkinnan taitojaan saamansa palautteen pohjalta
Henkilö tuottaa erilaisia tekstejä ja ilmaisee tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä.
tuottaa puhuttuja, kirjoitettuja tai audiovisuaalisia tekstejä hyödyntäen tieto- ja
viestintäteknologiaa sekä monilukutaitoaan
tuottaa omalla alalla ja työelämässä tarvittavia tyypillisiä tekstejä
tuottaa tilanteeseen sopivaa puhekieltä
arvioi tekstien tuottamisen ja ilmaisun taitojaan saamansa palautteen pohjalta
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Valinnaiset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒
☒
☐

kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan
kehittää esiintymis- ja ryhmätaitojaan
tulkita ja tuottaa erilaisia tekstejä
tuntee kielen ja kirjallisuuden muotoja ja merkityksiä.

Arviointi
Henkilö kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan.

☒
☒
☒
☒

ilmaisee asiallisesti mielipiteensä ja perustelee ne vakuuttavasti
ottaa vuorovaikutuksessa toisen näkemykset huomioon
osoittaa tuntevansa sanattoman viestinnän merkityksen ja sen vaikutuksia sanoman vastaanottoon

arvioi viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta
Henkilö kehittää esiintymis- ja ryhmätyötaitojaan.

☒

esittää sekä spontaanin että valmistellun puheenvuoron tai puhe-esityksen itselleen tutusta
aiheesta

☒
☐
☒

toimii ryhmätyötilanteissa yhteistyöhakuisesti osana ryhmää

☐
☐
☐
☐
☐

tutustuu eri tekstilajeihin

☐
☐
☐
☐

tiedostaa kielellisen, kulttuurisen ja identiteettien moninaisuuden merkityksen

toimii työelämän kokous- ja neuvottelukäytäntöjen mukaisesti, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

arvioi esiintymis- ja ryhmätyötaitojaan saamansa palautteen pohjalta
Henkilö tulkitsee ja tuottaa erilaisia tekstejä.
tuntee tekstilajien tilanteenmukaisen käytön vaatimuksia
tuottaa ja tulkitsee ohjatusti tekstejä yksin ja yhdessä muiden kanssa
antaa ja vastaanottaa ohjatusti rakentavaa palautetta tuotetuista teksteistä

arvioi taitoaan tulkita ja tuottaa tekstejä saamansa palautteen pohjalta
Henkilö tuntee kielen ja kirjallisuuden muotoja ja merkityksiä.
tutustuu kirjallisuuden eri lajeihin ja muihin taidemuotoihin
lukee kaunokirjallisia tekstejä
tekee havaintoja omasta lukemisestaan

Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä
Pakolliset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒
☒

toimia tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
tulkita erilaisia tekstejä sekä hankkia ja arvioida tietoja eri lähteistä
tuottaa erilaisia tekstejä ja ilmaista tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä.

Arviointi
Henkilö toimii tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
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☒
☒
☒
☒
☒
☒

ymmärtää jossain määrin oman alansa puhetilanteiden viestintää
pyrkii viestimään vuorovaikutustilanteessa tilanteen mukaisella tavalla
pyrkii ilmaisemaan mielipiteitä
pyrkii käyttämään yleiskieltä esitellessään alaansa liittyvän ilmiön tai asian
tunnistaa kielen ja vuorovaikutustaitojen merkityksen omalla alallaan ja työelämässä

arvioi vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta
Henkilö tulkitsee erilaisia tekstejä sekä hankkii ja arvioi tietoja eri lähteistä.

☒

tunnistaa tavallisimmat omalla alallaan ja työelämässä käytetyt tekstilajit ja mediat pääosin
itsenäisesti

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

hakee tietoa oman alansa tietolähteistä ja arvioi tietolähteiden luotettavuutta pääosin itsenäisesti

☒
☒

asettaa ilmaisulleen tavoitteita ja pyrkii suuntamaan ilmaisuaan tavoitteiden mukaisesti

☒
☒
☒
☒

tunnistaa kirjoitetun kielen käytänteitä

tekee joitakin muistiinpanoja ja pyrkii tiivistämään ydinasioita kuullun, luetun ja nähdyn pohjalta
hyödyntää monilukutaitoaan pääosin itsenäisesti
ymmärtää ammattitaidon kannalta keskeisten tekstien pääasialliset sisällöt
hyödyntää hankkimaansa tietoa tekstien tulkinnassa pääosin itsenäisesti
noudattaa tekijänoikeuksia pääosin itsenäisesti

arvioi tekstien tulkinnan taitojaan saamansa palautteen pohjalta
Henkilö tuottaa tekstejä eri muodoissaan ja ilmaisee tunteita, ajatuksia, mielipiteitä ja käsitteitä.
tuottaa puhuttuja, kirjoitettuja tai audiovisuaalisia tekstejä pääosin itsenäisesti hyödyntäen tieto- ja
viestintäteknologiaa sekä monilukutaitoaan
tuottaa omalla alalla ja työelämässä tarvittavia tyypillisiä tekstejä
ilmaisee itseään ymmärrettävästi tavanomaisissa puhetilanteissa
arvioi tekstien tuottamisen taitojaan saamansa palautteen pohjalta

Valinnaiset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒
☐
☐

kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan
kehittää omalla alallaan tarvittavaa kielitaitoaan
tulkita ja tuottaa erilaisia tekstejä
tuntee kielen ja kirjallisuuden muotoja ja merkityksiä.

Arviointi
Henkilö kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan.

☒
☒
☒
☒

ilmaisee mielipiteensä asiallisesti ja pyrkii perustelemaan ne

☒
☒

laajentaa alansa käsitteistön hallintaa ja kielellisiä käytänteitä

pyrkii ottamaan viestinnässään toisten näkemykset huomioon
havainnoi sanattoman viestinnän merkityksiä ja vaikutuksia sanoman vastaanottoon

arvioi viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen pohjalta
Henkilö kehittää omalla alallaan tarvittavaa kielitaitoaan.
esittää valmistellun puheenvuoron tai puhe-esityksen itselleen tutusta aiheesta
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☐

toimii pääosin itsenäisesti työelämän kokous- ja neuvottelukäytäntöjen mukaisesti ja pyrkii
käyttämään tilannesidonnaisia ilmauksia

☒ arvioi omaan alaansa liittyvää kielitaitoaan saamansa palautteen pohjalta
Henkilö tulkitsee ja tuottaa erilaisia tekstejä.
☐
☐
☐
☐
☐

tutustuu eri tekstilajeihin

☐
☐
☐
☐

tunnistaa kielellisen, kulttuurisen ja identiteettien moninaisuuden vuorovaikutuksessa

tuntee tekstilajien tilanteenmukaisen käytön vaatimuksia
tuottaa ohjatusti tekstejä yksin ja yhdessä muiden kanssa
antaa ja vastaanottaa ohjatusti rakentavaa palautetta tuotetuista teksteistä

arvioi taitoaan tulkita ja tuottaa tekstejä saamansa palautteen pohjalta
Henkilö tuntee kielen ja kirjallisuuden muotoja ja merkityksiä.
tunnistaa kielen keskeisiä rakenteita, rekistereitä ja tyylejä
tutustuu kirjallisuuden eri lajeihin
tekee havaintoja omasta lukemisestaan

Toiminta digitaalisessa ympäristössä
Pakolliset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒

käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintäteknisiä laitteita ja tekee niihin liittyviä valintoja
käyttää digitaalisia palveluita ja sovelluksia.

Arviointi
Henkilö käyttää tieto- ja viestintäteknisiä laitteita ja tekee niihin liittyviä valintoja.

☒
☒

valitsee tarkoituksenmukaiset laitteet käyttökohteen mukaisesti osittain ohjatusti

☒
☒
☒
☒
☒

hankkii tietoa tarkoituksenmukaisista digitaalisista palveluista ja sovelluksista osittain ohjatusti

käyttää yleisimpiä tieto- ja viestintäteknisiä laitteita kansalaistaitojen edellyttämällä tavalla osittain
ohjatusti
Henkilö käyttää digitaalisia palveluja ja sovelluksia.
käyttää digitaalisia palveluja ja sovelluksia työtehtävissään osittain ohjatusti
käyttää ja jakaa digitaalisia sisältöjä noudattaen tekijänoikeuksia osittain ohjatusti
noudattaa tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvää ohjeistusta
ymmärtää oman verkkoidentiteetin muodostamisen ja suojaamisen periaatteet

Valinnaiset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☐
☐

hyödyntää erilaisia digitaalisia ympäristöjä ja sovelluksia työtehtävissään
tuottaa ja jakaa digitaalista aineistoa ammattiinsa liittyvissä verkostoissa.

Arviointi
Henkilö hyödyntää erilaisia digitaalisia ympäristöjä ja sovelluksia työtehtävissään.

☐

toimii digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoissa osittain ohjatusti

9

Oppimisympäristön tunnistamisraportti

☐ hyödyntää sovelluksia ammatillisissa verkostoissa toimiessaan tarviten ajoittain ohjausta
Henkilö tuottaa ja jakaa digitaalista aineistoa ammattiinsa liittyvissä verkostoissa.
☐
☐

tuottaa digitaalista aineistoa ammatillisissa verkostoissa osittain ohjatusti
jakaa aineistoja työryhmän sisäisesti ja noudattaa tekijänoikeusohjeistusta

Taide ja luova ilmaisu
Pakolliset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒
☒

tunnistaa kulttuurien ja taiteen merkityksen hyvinvoinnille
ilmaista itseään taiteen ja luovan ilmaisun keinoin
ilmaista itseään luovasti kirjoittamalla ja hyödyntää kuvitteellisia tekstejä.

Arviointi
Henkilö tunnistaa kulttuurien ja taiteen merkityksen hyvinvoinnille.

☒
☒

tunnistaa kulttuurien ja taiteen muotoja työssään

tunnistaa esimerkkejä paikallisesta, kansallisesta ja eurooppalaisesta kulttuurista ja taiteesta
ohjatusti

☒

havainnoi taiteen ja kulttuurin vaikutuksia hyvinvoinnille
Henkilö ilmaisee itseään taiteen ja luovan ilmaisun keinoin.

☒
☒

kehittää omaa luovaa ilmaisuaan osittain ohjatusti

☒
☒
☒

kokeilee luovaa kirjoittamista

ilmaisee itseään taiteen ja luovan ilmaisun keinoin itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa
osittain ohjatusti
Henkilö ilmaisee itseään luovasti kirjoittamalla ja hyödyntää kuvitteellisia tekstejä.
hyödyntää kirjoittaessaan kuvitteellisia tekstejä
tunnistaa kaunokirjallisuudesta esimerkkejä työnsä tueksi

Valinnaiset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒

havainnoida ja kerätä tietoa kulttuuriympäristöstä ja sen ilmiöistä
suunnitella ja kokeilla teoksen, tuotteen tai palvelun toteuttamista luovan ilmaisun keinoin.

Arviointi
Henkilö havainnoi ja kerää tietoa kulttuuriympäristöstä ja sen ilmiöistä.

☒
☒

havainnoi kulttuuriympäristöään yhdessä muiden kanssa

☒
☒

suunnittelee pienimuotoisen teoksen, tuotteen tai palvelun käyttäen luovan ilmaisun keinoja

kerää tietoa kulttuuriympäristönsä ilmiöistä työskentelynsä tueksi
Henkilö suunnittelee ja kokeilee teoksen, tuotteen tai palvelun toteuttamista luovan ilmaisun keinoin.
kokeilee pienimuotoisen teoksen, tuotteen tai palvelun toteuttamista luovan ilmaisun keinoin
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Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
Pakolliset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒
☒

toimia osana suomalaista yhteiskuntaa
toimia yhteiskunnan palveluiden käyttäjänä ja kuluttajana
suunnitella omaa talouttaan ja arvioida siihen liittyviä riskejä.

Arviointi
Henkilö toimii osana suomalaista yhteiskuntaa.

☒
☒
☒

noudattaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita

☒
☒
☒

käyttää tarvitsemiaan yhteiskunnallisia palveluja

☒
☒
☒
☒
☒

tunnistaa yhteiskuntaan ja omaan taloudelliseen tilanteeseensa keskeisesti vaikuttavia tekijöitä

tuntee kansalaisen perusoikeuksia ja velvollisuuksia

selvittää joitain yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoja ja toimii aktiivisena kansalaisena
Henkilö toimii yhteiskunnan palveluiden käyttäjänä ja kuluttajana.
toimii vastuullisesti tiedostaen oikeutensa ja velvollisuutena kuluttajana

hankkii tarvitsemaansa tietoa kuluttaja-asioissa osittain ohjattuna
Henkilö suunnittelee omaa talouttaan ja arvioi siihen liittyviä riskejä.
seuraa tulojaan ja menojaan
suunnittelee hankintoja ja vertailee erilaisia rahoitusvaihtoehtoja
asettaa henkilökohtaisia taloudellisia tavoitteita
ennakoi talouttaan erilaisissa elämäntilanteissa

Valinnaiset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒
☒

osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen
arvioida alansa merkitystä yhteiskunnassa
tulkita kansantalouden peruskäsitteitä ja tunnistaa keskeiset toimijat.

Arviointi
Henkilö osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

☒

hakee tietoa joistakin yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista ja seuraa yhteiskunnallista
päätöksentekoa

☒ osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan
Henkilö arvioi alansa merkitystä yhteiskunnassa.
☒
☒

seuraa alan yhteiskunnallista keskustelua

☒

seuraa taloutta koskevaa uutisointia

arvioi toimialansa merkitystä yhteiskunnassa osittain ohjatusti
Henkilö tulkitsee kansantalouden peruskäsitteitä ja tunnistaa keskeiset toimijat.
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☒

selvittää yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen heijastumista oman alan työpaikkoihin ja
työllisyyteen

☒

kertoo esimerkkejä kansantalouden peruskäsitteistä ja keskeisistä toimijoista

Työelämässä toimiminen
Pakolliset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒
☒

selvittää alan työmarkkinoiden tilannetta ja alan osaamistarpeita
solmia työsopimuksen työnantajan kanssa
toimia osana työyhteisöä.

Arviointi
Henkilö selvittää alan työmarkkinoiden tilannetta ja alan osaamistarpeita.

☒
☒
☒
☒

selvittää alan työmarkkinoiden tilannetta osittain ohjatusti

☒
☒

perehtyy oman alan työehtoihin ja keskeiseen työlainsäädäntöön osittain ohjattuna

☒
☒
☒
☒

noudattaa annettuja työaikoja ja sovittuja toimintatapoja

tuntee työmarkkinajärjestelmän keskeisiä periaatteita
tietää esimerkkejä alansa ammatillisista verkostoista

tunnistaa alansa työtehtävissä tarvittavaa osaamista osittain ohjatusti
Henkilö osaa solmia työsopimuksen työnantajan kanssa.
tarkistaa työsopimuksen sisällön yhteistyössä asiantuntijan kanssa
Henkilö toimii osana työyhteisöä.
noudattaa työssään ulkoasuun ja pukeutumiseen liittyviä ohjeita osittain ohjatusti
käyttää työssään tarkoituksenmukaista suojavaatetusta ja noudattaa työturvallisuusohjeita
työskentelee osana monimuotoista ja -kulttuurista työyhteisöä

Valinnaiset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒
☒

toimia työyhteisön jäsenenä
toimia erilaisissa työelämän vuorovaikutus- ja ryhmätilanteissa
selvittää oman alansa työtehtäviä kansallisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla.

Arviointi
Henkilö toimii työyhteisön jäsenenä.

☒
☒
☒

tunnistaa oman roolinsa työyhteisön jäsenenä osittain ohjattuna

☒
☒
☒

toimii erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa

työskentelee pääsääntöisesti työpaikan toimintakulttuurin mukaisesti

noudattaa sovittuja toimintatapoja ja tunnistaa omien toimintatapojensa kehittämiskohteita
Henkilö toimii erilaisissa työelämän vuorovaikutus- ja ryhmätilanteissa.
kehittää vuorovaikutustaitojaan saamansa palautteen mukaisesti osittain ohjattuna
toimii ryhmätilanteissa oman työtehtävän ja työpaikan toimintakulttuurin mukaisesti
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☒

käyttää tarkoituksenmukaista psykologista tietoa oman ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi
osittain ohjatusti
Henkilö selvittää oman alansa työtehtäviä kansallisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla.

☒
☒

etsii tietoa oman alansa työpaikoista kansallisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla osittain ohjatusti

löytää itselleen soveltuvia työpaikkoja kansallisilta ja kansainvälisiltä työmarkkinoilta osittain
ohjatusti

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
Pakolliset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒
☒

tunnistaa omia kiinnostuksen kohteitaan, mahdollisuuksiaan ja tuen tarpeitaan

☒

valmistautua tutkinnon suorittamisen aikana työnhakuun ja oman osaamisensa esittelyyn.

tehdä tutkintoaan ja uraansa koskevia valintoja

hankkia tutkinnon suorittamisen aikana tietoa erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista ja
koulutustarjonnasta

Arviointi
Henkilö tunnistaa omia kiinnostuksen kohteitaan, mahdollisuuksiaan ja tuen tarpeitaan.

☒
☒
☒
☒

selvittää omia vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja kehittämiskohteitaan

☒
☒

perehtyy itselleen sopiviin uravaihtoehtoihin hyödyntäen tietolähteitä ja sähköisiä ohjauspalveluja

☒
☒

seuraa tutkinnon suorittamisen edistymistä ohjatusti

☒
☒

käyttää jatkokoulutukseen liittyviä tietolähteitä, ohjauspalveluja ja hakujärjestelmiä

tunnistaa kiinnostuksensa kohteita ja omia mahdollisuuksiaan ammattialalla tarviten rohkaisua
seuraa satunnaisesti oman oppimisensa edistymistä ja osaamisensa hankkimista

arvioi omaa oppimistaan ja osaamistaan
Henkilö tekee tutkintoaan ja uraansa koskevia valintoja.
perehtyy oman tutkinnon muodostumiseen, tutkinnossa vaadittaviin suorituksiin ja valinnan
mahdollisuuksiin, jotka edistävät omaa työelämään sijoittumista
tunnistaa ja kokeilee erilaisia oppimisympäristöjä osaamisen hankkimisessa
Henkilö hankkii tutkinnon suorittamisen aikana tietoa erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista ja
koulutustarjonnasta.
hankkii tietoa erilaisista jatkokoulutuksen vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista ja suunnittelee omaa
urasuunnitelmaansa

☒ perehtyy jatkokoulutuksen pääsyvaatimuksiin, hakumenettelyyn ja valintakriteereihin
Henkilö valmistautuu tutkinnon suorittamisen aikana työnhakuun ja oman osaamisensa esittelyyn.
☒
☒

perehtyy erilaisten työpaikkojen tarjoamiin mahdollisuuksiin, työympäristöihin ja uravaihtoehtoihin

☒
☒

hakee työpaikkoja tarviten ajoittain ohjausta hakujärjestelmien ja -menetelmien käytössä

tekee omaa osaamistaan esittelevän tuotoksen työnhakua varten ja harjoittelee osaamisensa
esittelyä
päivittää urasuunnitelmaansa työllistymistä varten
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Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta
Pakolliset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒

toimia yrityksen tavoitteita edistäen
ideoida liikeidean ja arvioida sen toteuttamismahdollisuuksia.

Arviointi
Henkilö toimii yrityksen tavoitteita edistäen.

☒
☒
☒

tunnistaa yritystoiminnan merkitystä yhteiskunnassa

☒
☒
☒
☒
☒

ideoi liikeidean osittain ohjatusti

kuvaa organisaation liiketoimintamallin osittain ohjatusti

toimii taloudellisesti tunnistaen toimintansa merkityksen osana työyhteisöä
Henkilö ideoi liikeidean ja arvioi sen toteuttamismahdollisuuksia.
löytää yrityksen perustamista tukevia palveluita ja tietolähteitä
selvittää liikeidean edellyttämiä taloudellisia resursseja
kuvaa liikeidean toteuttamiseksi tarvittavia verkostoja
arvioi valmiuksiaan toimia yrittäjänä

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
Pakolliset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒
☒
☐

huolehtia terveydestään ja toimintakyvystään
arvioida toimintaympäristönsä ja toimintansa turvallisuutta ja terveellisyyttä
edistää liikunnan avulla opiskelu- ja työkykyään sekä hyvinvointiaan
ehkäistä tapaturmien syntymistä ja antaa ensiapua.

Arviointi
Henkilö huolehtii terveydestään ja toimintakyvystään.

☒

etsii osittain ohjattuna tietoa ikäluokkansa terveydestä ja mahdollisuuksista oman terveytensä ja
toimintakykynsä edistämiseksi

☒

laatii itselleen toteuttamiskelpoisen suunnitelman oman terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseksi
ottaen siinä huomioon mm. liikunnan, ravitsemuksen, palautumisen, unen, mielen hyvinvoinnin,
tupakoimattomuuden (sis. kaikki nikotiinituotteet) ja päihteettömyyden, seksuaaliterveyden sekä
ihmissuhteiden merkityksen päivittäisissä toiminnoissa

☒

edistää osittain ohjattuna terveyttään ja hyvinvointiaan suunnitelman mukaisesti ja arvioi
tavoitteidensa toteutumista
Henkilö arvioi toimintaympäristönsä ja toimintansa turvallisuutta ja terveellisyyttä.

☒

toimii sovittujen turvallisuutta ja terveyttä edistävien toimintaohjeiden mukaisesti, yhteistyössä
muiden kanssa, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

☒

ottaa työssään huomioon oman ammatin kuormittavuustekijät ja työkyvyn kehittämisen
merkityksen tarviten ajoittain ohjausta
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☒ selvittää ohjattuna ergonomian vaikutukset työkykyyn
Henkilö edistää liikunnan avulla opiskelu- ja työkykyään sekä hyvinvointiaan.
☒

hakee tietoa liikkumisen tavallisimmista hyödyistä ja vaatimuksista opiskelu- ja työkyvylle sekä
ottaa tiedot joiltain osin huomioon terveyttä ja hyvinvointia edistävässä suunnitelmassaan

☒

harjoittaa joiltakin osin opiskelu- ja työkyvyn vaatimia fyysisiä ominaisuuksiaan ja
ergonomiataitojaan

☒

liikkuu liikuntatilanteissa ylläpitäen opiskelu- ja työkykyään
Henkilö ehkäisee tapaturmien syntymistä ja antaa ensiapua.

☐
☐

ennakoi mahdollisia tapaturmariskejä liikuntatilanteissa

antaa ensiapua tavallisimmissa ensiapua vaativissa tilanteissa, tunnistaa osaamisensa rajat ja hakee
lisäapua nopeasti

Valinnaiset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☐
☐

ylläpitää ja edistää työkykyään ja hyvinvointiaan liikunnan avulla
edistää oppilaitosyhteisön ja opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta.

Arviointi
Henkilö ylläpitää ja edistää työkykyään ja hyvinvointiaan liikunnan avulla.

☐

pitää yllä fyysistä toimintakykyään ja osallistuu liikuntatilanteisiin annettujen ohjeiden mukaan ja
noudattaa reilun pelin periaatteita

☐
☐

käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia motorisia perustaitoja

seuraa kuormittumistaan ja työkykyvaatimuksia suhteessa omaan toimintakykyynsä ohjattuna
Henkilö edistää oppilaitosyhteisön ja opiskelijoiden hyvinvointia ja osallisuutta.

☐

toimii opiskelijaryhmän jäsenenä osallisuutta edistävästi ja osallistuu opiskelijoille järjestettyihin
liikunta- ja muihin tapahtumiin sekä tilaisuuksiin

Kestävän kehityksen edistäminen
Pakolliset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒
☒

toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti
ottaa huomioon elinkaariajattelun periaatteet
pohtia ratkaisuja eettisistä näkökulmista.

Arviointi
Henkilö osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

☒

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

☒
☒

ymmärtää luonnonvarojen rajallisuuden ja kestävän käytön merkityksen kansallisesti

☒
☒

ymmärtää kiertotalouden periaatteen

tunnistaa keskeiset toimintatavat kestävän kehityksen edistämiseen käyttäen apuna asiantuntijoita
Henkilö ottaa huomioon elinkaariajattelun periaatteet.
tunnistaa tuotteen tai palvelun energia- ja materiaalitehokkuuden
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☒ määrittää jonkin tuotteen elinkaaren yleisellä tasolla
Henkilö pohtii ratkaisuja eettisistä näkökulmista.
☒
☒

tunnistaa työhön liittyviä joitakin vaiheita ja tilanteita, joihin sisältyy eettisiä valintoja
pohtii omien ratkaisujen vaikutusta eettisestä näkökulmasta yhdessä muiden kanssa

Valinnaiset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒
☒
☒

arvioida kestävään kehitykseen vaikuttavat tekijät työssään tai alallaan
suunnitella kestävän kehityksen edistämiseen liittyviä toimintatapoja
toimia kestävän kehityksen edistäjänä työssään tai alallaan
arvioida kestävän kehityksen edistämisen onnistumista työssään tai alallaan.

Arviointi
Henkilö arvioi kestävään kehitykseen vaikuttavat tekijät työssään tai alallaan.

☒

perehtyy työpaikan tai alan toimintaan siten, että osaa arvioida sitä kestävän kehityksen jostakin
näkökulmasta (ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen tai kulttuurinen) työyhteisön jäsenten kanssa
yhdessä

☒
☒

arvioi keskeiset työpaikan tai alan kestävään kehitykseen vaikuttavat tekijät ohjeiden mukaisesti

valitsee yhdessä työyhteisön jäsenten kanssa, mitä kestävän kehityksen näkökulmaa erityisesti tulisi
kehittää
Henkilö suunnittelee kestävän kehityksen edistämiseen liittyviä toimintatapoja.

☒

määrittelee tavoitteet kestävän kehityksen edistämiseen ja ongelmien ratkaisemiseen yhteistyössä
työyhteisön jäsenten kanssa

☒
☒
☒

valitsee kestävää kehitystä edistävät keinot ja toimintatavat ohjeiden mukaisesti

☒
☒
☒

toteuttaa suunnitelmaa työyhteisön jäsenten kanssa

aikatauluttaa tehtävät ja määrittää resurssit yhteistyössä muiden kanssa

osallistuu tarvittavan yhteistyön määrittämiseen
Henkilö toimii kestävän kehityksen edistäjänä työssään tai alallaan.
toimii itse kestävän kehityksen periaatteita noudattaen

osallistuu yhteistyöhön muiden kanssa pyrkien muiden motivoimiseen
Henkilö arvioi kestävän kehityksen edistämisen onnistumista työssään tai alallaan.

☒

arvioi, miten toimintatavat tai tuotokset ovat muuttuneet prosessin aikana käyttäen apuna
tarvittavaa tukea

☒

esittää kehittämistarpeita ja jatkosuunnitelman kestävän kehityksen edistämiseksi
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