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Oppimisympäristön tunnistamisraportti

Oppimisympäristön tunnistaminen/katselmus
Organisaation ja työ- ja toimintaympäristön kuvaus
Nuorten Taidetyöpaja tuottaa valmennus-, ohjaus- ja opetuspalveluja 15-29-vuotiaille jyväskyläläisille
nuorille. Palveluiden tavoitteena on tukea nuoren työ- ja toimintakykyä sekä vahvistaa nuorta opintoihin,
työelämään tai kiinnittymään muihin häntä tukeviin palveluihin. Taidetyöpaja tarjoaa nuorille turvallisen
toiminta- ja oppimisympäristön, jossa nuoren itsetuntemus kasvaa ja nuori saa tukea yksilölliselle polulleen.
Toimina perustuu luoviin ja toiminnallisiin menetelmiin erimittaisissa pajoissa nojautuen yksilö- ja
ryhmävalmennuksen sisältöihin sekä ryhmän tarpeisiin. palvelut tuotetaan moniammatillisesti ja
monialaisesti.

Miten tunnistetut tutkinnon osat/ammattitaitovaatimukset toteutuvat käytännön
työtehtävissä
Elämyspaja tarjoaa valmennuksen monipuoliseen ohjausalan tietojen ja taitojen oppimiseen ja
vahvistamiseen. Elämyspajalla nuori tutustuu ohjausalaan ja seikkailukasvatuksen menetelmiin.
Elämyspajalla on vakiintunut toimintamalli ohjausalan perusteiden laadukkaaseen oppimiseen, sekä laajat
yhteistyökontaktit. Työskentelemme joustavasti erilaisissa työympäristöissä, ryhmässä oppien ja
työskennellen.

Toiminnan erityispiirteitä
Elämyspajalla painotetaan ammatillista työotetta, nuoren omia vahvuuksia ja ryhmässä tekemistä.

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät
Työpajapedagogiikka, ohjaus monipuoliseen ja laajaan luovaan työskentelytapaan, ratkaisukeskeisyys,
positiivinen pedagogiikka, kasvattava yhteisöllisyys.
Ohjaustilanteisiin tarvittava kalusto, välineet peleihin, leikkeihin ja toiminnallisiin menetelmiin,
kiipeilykalusto kalliolta laskeutumiseen ja kiipeilyn järjestämiseen, retkeilykalusto päiväretkistä muutaman
yön vaelluksiin.

Henkilöstöresurssit
Työvalmentaja, yksilövalmentaja ja mahdollisuuksien mukaan ohjaaja-apulaisena oppisopimusopiskelija,
opiskelija tai palkkatukityöntekijä.

Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max)
Ryhmässä max. 8 nuorta.

Referenssit
Jyväskylän kaupungin nuorisopalveluiden tyhy-päivät 2014 ja 2018 (n. 80 ohjattavaa), kauhukellari,
pakohuonepelit ja muut juonelliset seikkailut Nuorten Taidetyöpajan tapahtumissa (n. 100 ohjattavaa),
erityisryhmien ohjaaminen (mm. Oppipaja ja Sisu-partio), lasten päiväleirit Könkkölässä 2018 ja 2019.

Kotisivut
https://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuoriso/toiminta/nuorten-taidetyopaja/tutustuarjentaitopajoihin/clone-0
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Muuta
Elämyspajalta mahdollisuus hakeutua Ohjaustiimiin tekemään osatutkintoa kasvatus- ja ohjausalan
perustutkinnosta.

Päivitetty: 15.3.2019
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Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon
osat
Työpaikan toimintaympäristöissä on mahdollista hankkia osaamista rastitetuista tutkinnon osista.

Ammatilliset tutkinnon osat
Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala
Pakolliset tutkinnon osat
☒
☒
☐
☐

Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla
Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen
Nuoren kasvun ja hyvinvoinnin edistäminen
Osallisuuden tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen

Valinnaiset tutkinnon osat
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen
Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen
Ilmaisun ohjaaminen
Liikkumisen ohjaaminen
Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen
Tukea tarvitsevien ohjaaminen
Huippuosaajana toimiminen
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
Yrityksessä toimiminen
Yritystoiminnan suunnittelu
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Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon ammatilliset tutkinnon
osat
Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu):

Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla
Ammattitaitovaatimukset
Henkilö osaa

☐
☒
☐
☒
☒
☒
☒
☒

noudattaa alaa ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita
toimia ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden ja työyhteisön kanssa
huolehtia yksilön ja ryhmän hyvinvoinnista ja turvallisuudesta
toimia erilaisten yksilöiden kanssa kunnioittaen moninaisuutta
tukea yksilön kasvua ja kehitystä
toteuttaa kasvatus- ja ohjausalan päivittäistä toimintaa
noudattaa työelämän perustaitoja
arvioida ja kehittää toimintaansa.

Arviointi
Henkilö noudattaa alaa ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita.

☐
☒
☐
☒

toimii alaa ohjaavan lainsäädännön, asiakirjojen ja arvopohjan mukaisesti

☒
☒
☒
☒

kohtaa ammatillisesti ja yhdenvertaisesti asiakkaita sekä työyhteisön jäseniä

☒
☒
☒

ilmaisee asioita asiallisesti

☒
☒
☒
☐
☐

osallistuu yksilön hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolehtimiseen

☒

toimii huomioiden yksilöiden ja ryhmän moninaisuuden

noudattaa vaitiolovelvollisuutta
noudattaa lastensuojelulain mukaista ilmoitusvelvollisuutta

noudattaa alan ammattieettisiä ohjeita ja sopimuksia sekä pohtii omaa ammatillista kasvuaan
Henkilö toimii ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden ja työyhteisön kanssa.
osallistuu erilaisiin työyhteisön vuorovaikutustilanteisiin hyviä käytöstapoja noudattaen
havaitsee asiakkaan erilaisia tunteita sekä tunnistaa vuorovaikutustilanteissa omat tunteensa

ottaa huomioon vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden helposti havaittavia eleitä, ilmeitä, kehon
kieltä ja äänen painoja
havainnoi vuorovaikutustilanteen ilmapiiriä

ottaa huomioon yksilön itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden
Henkilö huolehtii yksilön ja ryhmän hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.
toimii ymmärtäen oman työnsä merkityksen asiakkaan hyvinvoinnille
noudattaa työturvallisuutta koskevia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita
hallitsee EA1-tasoiset taidot

toimii hygieniaohjeistuksen mukaisesti
Henkilö toimii erilaisten yksilöiden kanssa kunnioittaen moninaisuutta.
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☒

tuntee keskeistä suomalaista kulttuuria ja kulttuuriperinnettä sekä pohtii omia arvojaan ja
asenteitaan

☒
☒
☒
☒

toimii eri kulttuurien, uskontojen ja katsomusten ominaispiirteitä ja tapoja kunnioittaen

☒
☒
☒
☒
☒

tukee työyhteisön jäsenenä yksilön kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä

☒
☒
☒

toteuttaa yhdessä työyhteisön kanssa päivittäistä toimintaa huomioiden yksilön tai ryhmän tarpeita

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

osaa toimia työyhteisön arvojen ja tavoitteiden mukaan

☒
☒
☒

työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

☒
☒
☒
☒

arvioi ammatillisia vuorovaikutustaitojaan

kohtaa luontevasti erilaisia ja erilaisista taustoista tulevia yksilöitä
toimii hyödyntäen tietoa yleisimmistä kasvun ja tuen tarpeista

toimii erilaisten yksilöiden kanssa huomioiden heidän tarpeitaan yhdessä työyhteisön kanssa
Henkilö tukee yksilön kasvua ja kehitystä.
tunnistaa toimintaympäristön tavoitteita sekä kasvatus- ja ohjausalan keskeisiä käsitteitä
tukee asiakkaan kasvua ja kehitystä toteuttamalla toimintaa yhdessä työyhteisön kanssa
tunnistaa yksilön vahvuuksia ja tarjoaa onnistumisen kokemuksia

kartoittaa yksilön toimintaympäristöjä
Henkilö toteuttaa kasvatus- ja ohjausalan päivittäistä toimintaa.
työskentelee työyhteisön työsuunnitelman tai päiväjärjestyksen mukaan

käyttää tavanomaisia ohjaustapoja ja välineitä työympäristössään
Henkilö noudattaa työelämän perustaidot
toimii työpaikan sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti ja pyytää tarvittaessa opastusta
tutustuu työpaikan työsuojelumääräyksiin ja -ohjeisiin ja noudattaa niitä
työskentelee työntekijätaitojen mukaisesti
pukeutuu työyhteisön käytänteiden mukaan ja huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan
huolehtii työkyvystään ja työhyvinvoinnistaan

työskentelee sovituissa työtehtävissä ja tuntee työympäristön muita ammattiryhmiä ja heidän
työtehtäviään
osaa käyttää ohjeiden mukaisesti työpaikan digivälineitä sekä tuntee niiden käytön periaatteet

osallistuu työyhteisön kokoukseen
Henkilö arvioi ja kehittää toimintaansa.
arvioi omaa työskentelyään ja ottaa vastaan palautetta
antaa palautetta työyhteisössään pyydettäessä
tunnistaa omat ammatilliset vahvuutensa

Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen
Ammattitaitovaatimukset
Henkilö osaa

☐
☒
☒

noudattaa työtään ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita
suunnitella ja toteuttaa toimintaa yksilölle ja ryhmälle tai yhteisölle
ohjaa ryhmää toimimaan yhdessä huomioiden ryhmän kehitysvaiheen
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☐
☒
☐

työskennellä käyttäen ohjauksen menetelmiä

☒

arvioida ja kehittää toimintaansa.

ohjata kestävään elämäntapaan sekä suunnittella ja toteuttaa retken, leirin tai tapahtuman

huolehtia ohjattavien kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta ja ottaa huomioon työturvallisuuteen
liittyvät tekijät

Arviointi
Henkilö noudattaa työtään ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita.

☐

noudattaa ajantasaista työtään ohjaavaa lainsäädäntöä ja työympäristön toimintaohjeita
työryhmän ohjaamana

☒
☒
☒
☒

toimii ohjattavien kanssa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteiden mukaan
kohtaa ohjattavat yksilöinä ja ryhmän jäseninä
toimii työympäristön arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti

huolehtii ohjattavien kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta ja ottaa huomioon työturvallisuuteen
liittyvät tekijät
Henkilö suunnittelee ja toteuttaa toimintaa yksilölle ja ryhmälle tai yhteisölle.

☒

suunnittelee ja toteuttaa yhdessä työyhteisön kanssa yksilölle ja ryhmälle ohjauskokonaisuuden
huomioiden ohjattavien iän, tarpeet ja toiveet

☒
☒
☒

ottaa huomioon suunnittelussa ja toteutuksessa ohjattavien moninaisuuden
valitsee yhdessä työyhteisön kanssa ohjattavien tarpeen mukaan yksilö- tai ryhmänohjauksen

laatii ohjeiden mukaan aikataulutetun ohjaussuunnitelman ja toimii sen mukaan sekä tiedostaa
varasuunnitelman merkityksen työssään

☒

ottaa yhdessä työyhteisön kanssa suunnittelussa ja toteutuksessa huomioon toimintaympäristön
mahdollisuudet

☒
☒

tiedottaa ohjauskokonaisuudesta työyhteisölle

☒
☒
☒

ohjaa yksilöä ja ryhmää hyödyntäen tietoa yksilön ja ryhmän ohjaamisesta

☒
☒

osaa kertoa ryhmän kehitysvaiheet

☒
☒
☒
☒

osaa yhdessä työyhteisön kanssa ryhmäyttää ohjattavaa ryhmää

☒
☒

työskentelee käyttäen yhdessä työyhteisön kanssa luovia ja toiminnallisia ohjauksen menetelmiä

työskentelee yhteistyössä työyhteisön kanssa ja ymmärtää työnjaon merkityksen suunnittelussa ja
toteutuksessa
ratkaisee ongelmatilanteita yhdessä työyhteisön jäsenten kanssa

tarvitsee ohjausta työ- ja ohjausprosessin hallinnassa
Henkilö ohjaa ryhmää toimimaan yhdessä huomioiden ryhmän kehitysvaiheen.
tiedostaa ryhmän periaatteiden, sääntöjen tai sopimusten merkityksen ohjatessaan ryhmiä tai
yhteisöjä
kannustaa ohjattaviaan vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön keskenään
antaa yhdessä työyhteisön kanssa ohjattavilleen mahdollisuuksia vaikuttaa asioihin

kannustaa ja antaa palautetta ohjattavilleen
Henkilö työskentelee käyttäen ohjauksen menetelmiä.
valitsee yhdessä työyhteisön kanssa yksilö- ja ryhmänohjaukseen sopivat menetelmät ohjattavien
valmiudet huomioiden
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☒
☒

sovittaa ohjauksen menetelmät kohderyhmän ikään sopivaksi ohjeiden mukaan

☒
☒
☐
☐

hyödyntää yhdessä työyhteisön kanssa keskeisiä välineitä ja materiaaleja

☒
☒
☒
☒
☒

toimii kestävän kehityksen tavoitteiden ja periaatteiden mukaisesti

☒
☐
☐
☒

huomioi toiminnassaan ohjattavien tavallisimmat ruoka- aineallergiat ja sairaudet

osaa kertoa työyhteisössään joidenkin käyttämiensä ohjausmenetelmien merkityksestä ihmisen
hyvinvoinnille
ottaa huomioon estetiikkaan ja viihtyvyyteen liittyviä tekijöitä
ottaa toiminnassaan huomioon ympäristön mahdollisuuksia ja toimijoita

osallistuu ohjaustyössä käytettävien digitaalisten tiedotus- ja muiden ympäristöjen valintaan ja
käyttää niitä ohjeiden mukaan
Henkilö ohjaa kestävään elämäntapaan sekä suunnittelee ja toteuttaa retken, leirin tai tapahtuman.
ohjaa omalla toiminnallaan ohjattaviaan kestävään elämäntapaan
suunnittelee ja toteuttaa retken, leirin tai tapahtuman ohjaajana yhdessä työyhteisön kanssa
toimii tuntien leiri- ja retkitoiminnan tai tapahtuman järjestämisen keskeiset periaatteet

valitsee toiminnoissa luontoa kunnioittavia, ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja ja työmenetelmiä
työryhmän jäsenenä
Henkilö huolehtii ohjattavien kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta ja ottaa huomioon työturvallisuuteen
liittyvät tekijät.
tietää lääkehoitosuunnitelman merkityksen työssään
tuntee tavallisimpien sairauksien lääkehoitoa sekä tietää oman tehtävänsä lääkehoidossa

ottaa yhdessä työyhteisön kanssa huomioon ennalta ehkäisevästi turvallisuuteen liittyvät fyysiset,
psyykkiset ja sosiaaliset riskit

☒

ottaa yhdessä työyhteisön kanssa huomioon turvallisuuden ja turvallisuusmääräykset ohjauksen
suunnittelussa, ohjeistuksessa ja toteutuksessa sekä tietää, kenelle ilmoittaa turvallisuuteen liittyvistä
riskeistä

☒

valitsee yhdessä työyhteisön kanssa laitteet, varusteet ja välineet, jotka ovat turvallisuuden
kannalta tarkoituksenmukaisia

☒
☒

tutustuu ohjauskokonaisuuksien turvallisuussuunnitelmaan ja pelastussuunnitelmaan

☒
☒
☒
☒

ylläpitää osaltaan hyvää työilmapiiriä

ottaa huomioon toiminta- ja työkyvyn ylläpitämisen työssään
Henkilö arvioi ja kehittää toimintaansa.
ottaa vastaan palautetta ohjattaviltaan ja työtovereiltaan
tunnistaa työprosessin hallinnassa ja ohjauksessa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan
asettaa tavoitteita ammatilliselle kasvulle ja kehittymiselle

Luonto- ja elämystoiminnan ohjaaminen
Ammattitaitovaatimukset
Henkilö osaa

☒
☐

suunnitella ja toteuttaa luonto- ja elämystoimintaa
järjestää luonto- ja elämystoimintaa huomioiden turvallisuusasiat
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☒

ottaa huomioon luonto- ja elämystoiminnan merkityksen ja mahdollisuudet yksilön kasvun ja
yhteisöllisyyden tukemisessa ja hyvinvoinnin edistämisessä

☒
☒
☒
☒

suunnitella ja järjestää retken tai leirin sekä ohjata luonnossa liikkumista
suunnitella ja toteuttaa seikkailukasvatusta osana luonto- ja elämystoimintaa
ohjata luonto- ja elämystoimintaa eettisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti
arvioida ja kehittää luonto- ja elämystoiminnan taitojaan.

Arviointi
Henkilö suunnittelee ja toteuttaa luonto- ja elämystoimintaa.

☒

suunnittelee ja ohjaa luonto- ja elämystoimintaa työryhmän jäsenenä kohderyhmän tarpeet ja
kiinnostuksen kohteet huomioon ottaen

☒
☒

ottaa huomioon luonto- ja elämystoiminnan periaatteita

sovittaa ohjauksen menetelmät, välineet ja tehtävät kohderyhmän ikään ja toimintaympäristöön
sopiviksi ohjeiden mukaan

☒

hyödyntää ympäristön eri elementtejä ja vuodenajan erityispiirteitä sekä ottaa huomioon
sääolosuhteet

☒

tuntee luonto- ja elämystoiminnan toimijoita
Henkilö järjestää luonto- ja elämystoimintaa huomioiden turvallisuusasiat.

☒
☒
☒

noudattaa toiminnassaan alan turvallisuusohjeita ohjeiden mukaan
laatii turvallisuussuunnitelman ja noudattaa sitä ohjeiden mukaan

kartoittaa työn suunnittelussa toiminnan ongelmatilanteita, riskejä ja mahdollisia onnettomuus-,
vaara- ja uhkatilanteita sekä noudattaa annettuja ohjeita eikä aiheuta toiminnallaan kohderyhmälle
vaaraa ohjeiden mukaan

☐

omaa luonto- ja elämystoiminnassa tarvittavat ensiaputaidot.
Henkilö ottaa huomioon luonto- ja elämystoiminnan merkityksen ja mahdollisuudet yksilön kasvun ja
yhteisöllisyyden tukemisessa ja hyvinvoinnin edistämisessä.

☒

suunnittelee ja toteuttaa luonto- ja elämystoimintaa, jossa kohtaaminen ja vuorovaikutus
mahdollistuvat

☒
☒

huomioi luonnon merkityksen hyvinvoinnin ja voimavarojen edistäjänä

kannustaa kohderyhmää toimimaan vapaa-aikana luonto- ja elämystoiminnassa työryhmän
jäsenenä
Henkilö suunnittelee ja järjestää retken tai leirin sekä ohjaa luonnossa liikkumista.

☒

osallistuu retken tai leirin ja luonnossa liikkumisen suunnitteluun ja järjestämiseen annettujen
ohjeiden mukaan työyhteisön tai työryhmän jäsenenä

☒

valitsee tavallisimpia välineitä, tarvikkeita ja varusteita ja opastaa kohderyhmää niiden käytössä
ohjeiden mukaan

☒
☒
☒
☒
☒
☒

käyttää tavallisimpia retki- ja luonnossa liikkumisen taitoja ja osallistuu retkiruoan valmistukseen
osaa käyttää suunnistus- tai paikantamisvälinettä
seuraa asiakkaiden toimintakykyä ja tuo esille tekemiään havaintoja
ottaa huomioon toimintaympäristön erityisvaatimuksia
tunnistaa ympäristönsä tavallisimpia kasvi- ja eläinlajeja

toimii jokamiehenoikeuksia kunnioittaen ja ohjaa kohderyhmää toimimaan niiden mukaan
työryhmän jäsenenä
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Henkilö suunnittelee ja toteuttaa seikkailukasvatusta osana luonto- ja elämystoimintaa.

☒

suunnittelee ja ohjaa seikkailukasvatusta ohjeiden mukaan työryhmän jäsenenä osana luonto- ja
elämystoimintaa

☒

käyttää tavallisimpia toimintaan tarkoitettuja ja soveltuvia välineitä ja menetelmiä
Henkilö ohjaa luonto- ja elämystoimintaa eettisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti.

☒
☒
☒
☒

ei vahingoita toiminnallaan luontoa
toimii luonnonsuojelusäädösten mukaisesti
huomioi luonto- ja elämystoiminnan ympäristövaikutuksia

suhtautuu myönteisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaiseen toimintaan ja tunnistaa
kestävän kehityksen periaatteita luonto- ja elämystoiminnan toimintaympäristössä

☒

ottaa huomioon välineiden ja varusteiden valinnassa niiden kestävyyttä, kierrätettävyyttä ja
ympäristöystävällisyyttä työryhmän jäsenenä
Henkilö arvioi ja kehittää luonto- ja elämystoiminnan taitojaan.

☒
☒
☒

arvioi omaa toimintaansa
tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämishaasteitaan
ohjaa luonto- ja elämystoimintaa hyödyntäen omia vahvuuksiaan
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