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Organisaation ja työ- ja toimintaympäristön kuvaus
Joroisten työpajan tehtävänä on tuottaa palveluja joroislaisille koulutuksen ja työelämän ulkopuolella
oleville nuorille, pitkäaikaistyöttömille ja osatyökykyisille. Päämääränä on löytää ihmiselle tämän
elämäntilanteeseen sopiva ratkaisu yksilöllisen ohjauksen avulla.
Työpajalla on kolme vakituista ohjaajaa, joilla on osaamista ja työkokemusta niin ohjaustyöstä kuin metallija puualan ammattitöistä. Pajan suurimmat käyttäjäryhmät ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevat
pitkäaikaistyöttömät, osatyökykyiset työnhakijat ja alle 29-vuotiaat nuoret. Vuosittain työpajalla on noin
50–60 pajalaista, joista 1/3 nuoria. Pajalaisista suurin osa on kuntouttavassa työtoiminnassa, mutta paja
tarjoaa paikan myös palkkatukityöntekijöille, työkokeilijoille, pajakoululaisille sekä koulutussopimusopiskelijoille.
Yhteistyössä kunnan eri toimijoiden kanssa pajalaisia tuetaan kokonaisvaltaisesti oman elämän hallinnassa
ja työkyvyn edistämisessä. Työpajan yhteistyökumppaneita ovat mm. sosiaaliohjaaja, etsivä
nuorisotyöntekijä, TE-toimisto, joroislaiset yritykset sekä pajakoululaisten kohdalla Joroisten yläkoulun
erityisopettaja ja oppilaanohjaaja.
Työpajalla pajalainen voi tehdä erilaisia kuljetus- ja kiinteistönhuoltotöitä, erilaisia puu- ja metallitöitä,
siivousta, pajan kirpputorilla myyntityötä ja asiakaspalvelua, pajan toimistolla erilaisia toimistotöitä sekä
pajan keittiössä ruuanvalmistusta ja leivontaa pajan omalle porukalle. Paja toimii kunnan
kierrätyskeskuksena ja vaarallisen jätteen vastaanottopisteenä, joten kestävä kehitys on integroitu kaikkeen
tekemiseemme.
Joroisten työpaja on perustettu 1993. Tällä hetkellä se toimii keskellä kirkonkylää entisessä Energialaitoksen
talossa, josta pajan käytössä on kahdessa kerroksessa n. 700 m2. Työpajan ensimmäisessä kerroksessa ovat
pajan kirpputori sekä pajaverstas. Pajaverstaalla tehdään erilaisia puuntyöstö-, korjaus-, kunnossapito- ja
kuljetustöitä. Verstaan yhteydessä on erillinen tulityö-/metallityötila, maalaamohuone, ohjaajien
toimistohuone sekä varastotiloja. Paja toimii myös kunnan SER- ja vaarallisen jätteen vastaanottopaikkana.
Talon toisessa kerroksessa ovat keittiö, ruokailuhuone, työpajaesimiehen työhuone, etsivän
nuorisotyöntekijän työhuone, neuvotteluhuone, ompelimo/pesula, askarteluhuone sekä aulatila, jossa
olevat tietokoneet ovat pajalaisten käytössä. Eri-ikäiset pajalaiset työskentelevät ja toimivat samoissa
tiloissa rinnakkain, joten puitteet sosiaalisten taitojen harjaantumiselle ovat hyvät.

Miten tunnistetut tutkinnon osat/ammattitaitovaatimukset toteutuvat käytännön
työtehtävissä
Työpaja suorittaa kunnan omien puisto- ja piha-alueiden sekä virkistysalueiden huolto- ja hoitotöitä
(nurmen ja aidan leikkuut, lumityöt). Lisäksi jonkin verran tehdään kunnan vuokrakiinteistöyhtiöiden
huolto- ja korjaustöitä. Työpaja hoitaa myös Joroisten alueen frisbeegolfratojen talvikunnossapidon, joka
pitää sisällään kulkuväylien tamppauksen pajan omatekoisella jyrällä ja huolehtii Joroisten alueen laavuille
tarvittavat polttopuut sekä laavujen jätehuollon.
Myös yksityisille kuntalaisille tehtävät tilaustyöt ovat mahdollisia mm. nurmenleikkuu, pensasaitojen
leikkaus, pihojen haravointi, lumityöt jne.
Ammattitaitovaatimukset toteutuvat erilaisissa arjen työ- ja vuorovaikutustilanteissa mm. seuraavasti:
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- pajalainen noudattaa asiakkaan kanssa tehtyä kunnossapitosopimusta
- pajalainen valitsee kuhunkin kunnossapitotehtävään tarkoituksenmukaisen työmenetelmän, työvälineen
ja/tai pienkoneen ja huoltaa käyttämänsä työvälineet ja –koneet käytön jälkeen.
- pajalainen tekee työnsä turvallisesti sekä huolehtii myös muiden työntekijöiden ja asiakkaiden
turvallisuudesta.
- pajalainen käyttää työhön soveltuvia henkilökohtaisia suojaimia sekä suojavarusteita ja laitteita. Hän
huoltaa henkilökohtaiset suojaimensa käytön jälkeen asianmukaisesti.
- pajalainen tekee työt asiakaskohteen toiminnan edellyttämässä tärkeysjärjestyksessä
- pajalainen toimii asiakaspalvelutilanteissa yhteistyökykyisesti ja ammattitaitoisesti
- pajalainen arvioi pajaohjaajien kanssa tuottamansa palvelun laadun huomioiden asiakkaan tarpeet ja
palvelun tavoitteet. Hän arvioi omaa toimintaansa ja työn lopputulosta tavoitteisiin ja suhtautuu asiallisesti
saamaansa palautteeseen

Toiminnan erityispiirteitä
Työpajalla opitaan ohjatusti ja tavoitteellisesti todellisessa työympäristössä. Jokainen pajalainen kohdataan
yksilönä ja arjessa huomioidaan yksilölliset tuen ja avun tarpeet. Pajalla opitaan tekemällä erilaisia
työtehtäviä ja jokainen saa kehittyä omaan tahtiinsa. Työtehtävien haastavuus kasvaa osaamisen karttuessa
ja samalla konkretisoituvat omat taidot ja mielenkiinnon kohteet tulevia opiskelu- tai työpaikkoja ajatellen.
Joroisten työpaja toimii yhteisöllisesti. Työt suunnitellaan mahdollisuuksien mukaan toteutettavaksi
ryhmätyönä, sillä meillä hommat tehdään porukalla, ei urakalla. Töiden lisäksi osallistamme pajalaisia myös
muun pajatoiminnan suunnitteluun, sillä kuukausittain pajalla pidetään yhdessä ideoituja toimintapäiviä,
jolloin päivän ohjelmassa voi olla erilaisia ulko- ja/tai liikunta-aktiviteetteja, luennoitsijavieraita,
yritysvierailuja sekä tutustumisretkiä lähikaupunkeihin tai toisiin työpajoihin.

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät
Joroisten työpaja on perustettu 1993. Tällä hetkellä se toimii keskellä kirkonkylää entisessä Energialaitoksen
talossa, josta pajan käytössä on n. 700 m2.
Talon toisessa kerroksessa ovat keittiö, ruokailuhuone, ompelimo/pesula, askarteluhuone, etsivän
nuorisotyöntekijän työhuone, pajan neuvotteluhuone, työpajaesimiehen työhuone sekä aulatila
tietokoneineen. Eri-ikäiset pajalaiset työskentelevät ja toimivat samoissa tiloissa rinnakkain, joten puitteet
sosiaalisten taitojen harjaantumiselle ovat hyvät.
Työpajan ensimmäisessä kerroksessa ovat pajan kirpputori sekä pajaverstas. Pajaverstaalla tehdään erilaisia
puuntyöstö-, korjaus- ja kunnossapitotöitä. Verstaan yhteydessä on erillinen tulityö-/metallityötila,
maalaamohuone sekä varastotiloja. Pajalla toimii myös SER-romun ja vaarallisen jätteen vastaanotto.
Työpajan kone- ja laitekanta on monipuolinen sisältäen kolme autoa ja erilaisia ammattityökoneita ja
laitteita sekä tarvittavia käsityökaluja.
Kiinteistönhoitoon käytettävänä kalustona työpajalla on 4 päältä ajettavaa ruohonleikkuria, useita
työnnettäviä leikkureita, 2 siimatrimmeriä, 2 raivaussahaa, 2 moottorisahaa, 2 pensasleikkuria, 2
lehtipuhallinta, 1 lumilinko, 1 traktorimönkijä sekä muita pihanhoitoon tarvittavia välineitä.
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Henkilöstöresurssit
Kiinteistöhuollon tehtävien ohjaamisesta vastaavat molemmat pajaohjaajat

Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max)
Vuosittain pajalla on noin 50–60 pajalaista, joista 1/3 nuoria.
Erilaisiin kiinteistöhuollon tehtäviin osallistuu päivittäin 3-8 pajalaista.

Referenssit
Vuodesta 2016 on tehty yhteistyötä Esedun, SAKKY:n ja Seurakuntaopiston kanssa. Joroisten työpajalla on
oppisopimuksella suoritettu kasvatuksen ja ohjauksen perustutkintoja (2018, 2020) sekä liiiketalouden
(2016, 2020) ja hoiva-avustajan (2017) tutkinnon osia. Tutkinnon osia on suoritettu koulutussopimuksella.
Joroisten yläkoulun kanssa yhteistyössä työpajalla toimii pajakoulu, johon osallistuu vuosittain 1-3
joustavan perusopetuksen nuorta. Tämä yhteistyö on jatkunut vuodesta 2008.

Kotisivut
https://www.joroinen.fi/palvelut/keskushallinto-2/tyopajatoiminta/

Muuta

Työpajan kunnossapitovälineistöä
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Oppimisympäristön tunnistaja
Ulla Mänttäri-Tikka, PAIKKOasiantuntija

Tunnistaminen tehty/Päivitetty
25.11.2020
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Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon ammatilliset
tutkinnon osat
Työpaikan toimintaympäristöissä on mahdollista hankkia osaamista rastitetuista tutkinnon osista.

Ammatilliset tutkinnon osat
Pakollinen tutkinnon osa
☒

Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen

Kiinteistönhoidon osaamisala
Kiinteistönhoitaja (PT)
Pakolliset tutkinnon osat
☐
☐

Kiinteistön yleishoito ja valvonta
Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen

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

Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelujen tuottaminen
Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut
Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito
Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut
Kiinteistöautomaation käyttäminen
Kiinteistön toimintakunnon arviointi
Kodin ruokapalvelujen tuottaminen
Kodin siivous erityistilanteissa
Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla
Liikennevälineiden puhtauspalvelut
LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito
Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut
Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen
Rakennusaikaiset siivouspalvelut
Rakennustekniset korjaustyöt
Sosiaalihuoltolaitosten puhtauspalvelut
Teollisuuslaitosten puhtauspalvelut
Terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelut
Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut
Vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen
Huippuosaajana toimiminen
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☐
☐
☐

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
Yrityksessä toimiminen
Yritystoiminnan suunnittelu
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Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon ammatilliset
tutkinnon osat
Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu):

Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
Ammattitaitovaatimukset
Henkilö osaa

☒
☒
☒
☒
☒

suunnitella omaa työtään palvelukuvauksen pohjalta
tehdä puhtaus- ja kiinteistöpalveluja asiakaskohteessa
toimia puhtaus- ja kiinteistöpalveluissa erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
arvioida omaa toimintaansa.

Arviointi
Henkilö suunnittelee omaa työtään palvelukuvauksen pohjalta.

☒

perehtyy puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan asiakaskohteen palvelusopimuksiin liittyviin palvelu- ja
laatukuvauksiin

☒

perehtyy asiakkaan tilanteeseen ja toteuttaa hänelle palvelusopimuksiin liittyviä ratkaisuja
yrityksessä sovitulla tavalla

☒
☒
☒
☐
☐
☐
☒

suunnittelee ohjattuna asiakastilanteen etenemisen vaiheittain

☒
☒
☒
☒
☒
☒

toimii palvelutilanteessa palvelusopimusten ja laatukuvausten mukaisesti

tunnistaa palvelutilanteeseen mahdollisesti liittyvät vaaratilanteet ja varautuu niihin ohjattuna
käyttää puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan käsitteitä johdonmukaisesti
tietää asiakaskohteen teknisten järjestelmien toimintaperiaatteita
tietää asiakaskohteen likaantumiseen vaikuttavia tekijöitä
tuntee puhtaanapitotöissä käytettäviä laitteita ja materiaaleja

laskee ohjattuna työajan ja materiaalimenekit
Henkilö tekee puhtaus- ja kiinteistöpalveluja asiakaskohteessa.
hakee tietoja asiakaskohteen raporteista
toimii ohjattuna asiakaskohdetta koskevan kiinteistönhoito- ja palvelusopimuksen mukaisesti
toimii ohjattuna asiakaskohteen vastuunjakotaulukon mukaista jakoa noudattaen
käyttää alan käsitteitä

käynnistää ohjattuna tarvittavia toimenpiteitä puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottajalla ja
tarvittaessa hankkii ulkopuolista apua asiakkaalle

☒

tunnistaa ja käynnistää ohjattuna tarvittavat toimenpiteet mahdollisten vaara- ja
poikkeustilanteiden ennaltaehkäisemiseksi

☒

havainnoi ja tunnistaa ohjattuna kiinteistön viihtyvyyteen, kuntoon, toimivuuteen ja turvallisuuteen
liittyviä seikkoja
Henkilö toimii puhtaus- ja kiinteistöpalveluissa erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön
jäsenenä.
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☒
☒
☒
☒

palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti

☒
☒
☐

toimii yhteistyökykyisesti moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä

☒
☒
☒

käyttää työssään tarvittavaa tietoteknikkaa

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

toimii työssään vastuullisesti

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan turvallisuusohjeita

noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
toimii tavanomaisissa asiakaspalvelutilanteissa yhteistyökykyisesti ja ammattitaitoisesti

toimii luontevasti eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten
kanssa
laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä

käyttää eri viestintämenetelmiä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa
myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
raportoi ohjattuna työstään tilanteen vaatimalla tavalla

keskustelee asiakkaan kanssa vastuualueensa palveluista ammattimaisesti selventäen tarvittaessa
alan ammattitermejä
tekee työt asiakaskohteen toiminnan edellyttämässä tärkeysjärjestyksessä
organisoi työnsä ohjattuna tärkeysjärjestyksessä ja ajallisesti oikein
tarkkailee käyttämiensä tilojen, laitteiden ja koneiden käyttökuntoa
ilmoittaa mahdollisesta huoltotarpeesta ohjeistuksen mukaan
sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja

noudattaa työssään vastuullisesti asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
Henkilö noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta.
valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen asianmukaisesti
tuntee työsuojelun perusteet
tunnistaa työhönsä liittyvät vaaratilanteet ja varautuu niihin ohjattuna
ilmoittaa vaaratilanteista sovitulla tavalla esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle
tekee työnsä turvallisesti huolehtien asiakkaiden ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta
käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
perehtyy käytössään olevien aineiden pakkausmerkintöihin sekä käyttö- ja turvallisuusohjeisiin
käyttää käytössään olevia aineita käyttöohjeiden mukaisesti
toimii ohjattuna hätäensiaputilanteissa
toimii ohjattuna tulipalotilanteissa

ylläpitää ohjattuna työ- ja toimintakykyä työssään
Henkilö arvioi omaa toimintaansa.

☒

pystyy ohjattuna arvioimaan, onko tuotettujen puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen lopputulos
sopimusten mukainen

☒
☒

arvioi omaa työtään
ottaa asiallisesti palautetta vastaan
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Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen
Ammattitaitovaatimukset
Henkilö osaa

☒
☒
☒
☒
☒

suunnitella piha- ja ulkoalueiden hoitotehtäviä asiakaskohteessa
huolehtia kiinteistön ympärivuotisesta piha- ja ulkoalueiden hoidosta asiakaskohteessa
toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
arvioida omaa toimintaansa.

Arviointi
Henkilö suunnittelee piha- ja ulkoalueiden hoitotehtäviä asiakaskohteessa.

☒
☒
☒
☐

tietää palveluorganisaation ja asiakaskohteen toimintatavat

☒
☐
☒
☒

suunnittelee ohjattuna piha- ja ulkoalueiden hoitotehtäviä

☒
☒
☒

toimii piha- ja ulkoalueiden hoitotöille asetettujen tavoitteiden mukaisesti

☒
☐
☒

tekee ohjattuna rikkakasvien torjuntatyöt kohteen edellyttämällä tavalla

☐
☒
☒
☒
☒

poistaa ohjattuna graffitit ja töherrykset kiinteistön pinnoilta

☒
☒
☒
☒

käyttää materiaaleja niiden ominaisuuksien edellyttämällä tavalla, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta

tietää kiinteistönhoitosopimuksen ja asiakastilauksen merkityksen
tietää valmistajien pienkoneiden käyttö- ja huolto-ohjeiden merkityksen työn kannalta

tietää kausikukkien kasvutekijät sekä suunnittelee niiden istutuksen ja hoidon asiakaskohteen
toiveiden mukaisesti
suunnittelee ohjattuna parvekkeen ja huonekasvien hoitotehtäviä
suunnittelee ja aikatauluttaa työnsä ohjattuna

valitsee työmenetelmän, -välineet ja materiaalit hyväksyttävän lopputuloksen saavuttamiseksi,
mutta uusissa tilanteissa tai työympäristön muuttuessa tarvitsee ohjausta
Henkilö huolehtii kiinteistön ympärivuotisesta piha- ja ulkoalueiden hoidosta asiakaskohteessa.
ottaa huomioon eri vuodenaikojen asettamat vaatimukset piha- ja ulkoalueiden käytössä

tekee ohjattuna eri vuodenaikoina nurmikon ja istutusten hoitotehtävät hoito-ohjeiden ja
palvelusopimuksen mukaisesti
tekee tarvittaessa ohjattuna parvekkeen ja huonekasvien hoitotehtäviä

tekee ohjattuna talvikauden liukkauden torjunta- ja hiekoitustyöt huomioiden liikennealueiden
hoito-ohjeet
selviytyy piha- ja ulkoalueiden hoitotöistä tarviten seuraavan työvaiheen oivaltamiseen ohjausta
työskentelee ohjattuna valitsemallaan työmenetelmällä
sopeuttaa ohjattuna työskentelynsä muuttuviin olosuhteisiin

käyttää piha- ja ulkoalueiden hoitotöihin tarvittavia työvälineitä ja pienkoneita oikein, mutta
tarvitsee ajoittain ohjausta
huoltaa käyttämänsä työvälineet ja pienkoneet
lajittelee syntyneet jätteet
toimii paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti
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Henkilö toimii asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä.

☒
☒
☒
☒

palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti

☒
☒
☐

toimii yhteistyökykyisesti moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä

☒
☒
☐

käyttää työssään tarvittavaa tietoteknikkaa

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

toimii työssään vastuullisesti

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan turvallisuusohjeita

☒
☒
☒
☒

arvioi ohjattuna tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin

noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
toimii tavanomaisissa asiakaspalvelutilanteissa yhteistyökykyisesti ja ammattitaitoisesti

toimii luontevasti eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten
kanssa
laatii tarvittaessa työhönsä liittyviä tekstejä suomen tai ruotsin kielellä

käyttää eri viestintämenetelmiä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutehtävissä ja -tilanteissa, tarvittaessa
myös toisella kotimaisella tai vieraalla kielellä
raportoi ohjattuna työstään tilanteen vaatimalla tavalla

keskustelee asiakkaan kanssa vastuualueensa palveluista ammattimaisesti selventäen tarvittaessa
alan ammattitermejä
tekee työt asiakaskohteen toiminnan edellyttämässä tärkeysjärjestyksessä
organisoi työnsä ohjattuna tärkeysjärjestyksessä ja ajallisesti oikein
tarkkailee käyttämiensä tilojen, laitteiden ja koneiden käyttökuntoa
ilmoittaa mahdollisesta huoltotarpeesta ohjeistuksen mukaan
sopii työyhteisön jäsenten kanssa työhön ja palveluihin liittyvästä tiedotuksesta
noudattaa työyhteisön sääntöjä ja toimintatapoja

noudattaa työssään vastuullisesti asiakasturvallisuuden periaatteita ja vaitiolovelvollisuutta
Henkilö noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta.
valitsee työhön soveltuvat henkilökohtaiset suojaimet sekä suojavarusteet ja -laitteet
huoltaa henkilökohtaiset suojaimet käytön jälkeen asianmukaisesti
tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat ja ilmoittaa niistä sovitulla tavalla
tekee työnsä turvallisesti huolehtien asiakkaiden ja muiden työntekijöiden turvallisuudesta
käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti
perehtyy käytössään olevien aineiden pakkausmerkintöihin sekä käyttö- ja turvallisuusohjeisiin
käyttää käytössään olevia aineita käyttöohjeiden mukaisesti
toimii ohjattuna hätäensiaputilanteissa
toimii ohjattuna tulipalotilanteissa

ylläpitää ohjattuna työ- ja toimintakykyä työssään
Henkilö arvioi omaa toimintaansa.
hakee yhteistyössä tietoa palvelunsa kehittämiseksi
arvioi omaa toimintaansa ja työn onnistumista
suhtautuu asiallisesti annettuun palautteeseen
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