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Oppimisympäristön tunnistaminen/katselmus
Organisaation ja työ- ja toimintaympäristön kuvaus
Toimintaympäristö on matalan kynnyksen toimintakeskus Ratatiellä Sotkamossa. Toimintakeskuksessa
toteutetaan erilaisia yksilö- sekä ryhmätoimintoja, jotka tukevat eri elämäntilanteessa olevien ihmisten
tarpeita ja voimaantumista ikään katsomatta. Sotkamon toimintakeskus on osa Tolokkua, tukea ja
osallisuutta Sotkamossa-hanketta, jonka avulla tiivistetään moniammatillista asiakastyötä mm. sosiaali- ja
terveydenhuollon, TE -toimiston sekä kunnan välillä. Lisäksi hanke rakentaa yhteistyötä mm. kolmannen
sektorin ja vapaaehtoisten toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on ehkäistä tai vähentää sosiaalista
syrjäytymistä edistämällä kohderyhmän osallisuutta ja toiminta- ja työkykyä.
Hankkeen kohderyhmää ovat työttömät ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevat henkilöt; kaikki
sotkamolaiset osallisuuden ja kuntoutumisen vaiheen palveluita tarvitsevat nuoret ja työikäiset henkilöt.
Kohderyhmää ei rajata sosiaalisen taustan tai työttömyyden keston perusteella, koska palvelua halutaan
tarjota kaikille sitä tarvitseville. Toimintakeskus tarjoaa mahdollisuuden nuorille ja aikuisille suorittaa
opintoja tuetussa ympäristössä tiiviissä yhteistyössä oppilaitosten kanssa (mm. KAO).
Toimintakeskus on kohtaamispaikka, jossa asiakkaat voivat kokea yhteisöllisyyttä, saada vertaistukea ja
opetella työntekoa toimintakeskuksen töissä. Arki koostuu työpainotteisista päivistä, erilaisista
ryhmätoiminnoista, verkostotyöstä sekä yksilöohjauksista. Työtoimintatehtävät voivat olla esimerkiksi
keittiössä työskentelyä, puhtaanapitoa tai ympäristönhoitotöitä. Toimintakeskuksessa toimii erilaisia
ryhmiä asiakkaiden tarpeen ja mielenkiinnon mukaan. Tarjoamme asikkaille yksilöllistä tukea arjen
hallintaan yhdessä asiakkaan verkoston kanssa.
Asiakkaat käyvät Toimintakeskuksella aikuissosiaalityön tai TYP:n kanssa tehdyn aktivointisuunnitelman
mukaisesti vähintään kerran, enintään neljä kertaa viikossa, 4-6h kerrallaan.

Miten tunnistetut tutkinnon osat/ammattitaitovaatimukset toteutuvat käytännön
työtehtävissä
Toimintakeskuksen kaikilla asiakkailla on mahdollisuus osallistua puhtaanapidon tehtäviin. Työtehtäviin
kuuluvat laaditun siivoussuunnitelman mukaiset työtehtävät päivittäin, sekä jaksoittain siivottavat kohteet,
perussiivoukset ja muut puhtauspalvelujen työtehtävät. Työtehtävät sisältävät vaihtelevia siivouksen,
puhtaanapidon ja pyykkihuollon tehtäviä. Työympäristössä on mahdollista suorittaa yksittäinen
siivousurakka esim. ikkunoiden pesu. Käytettävät koneet ja pesuaineet suunnitellaan ja valitaan
työtehtävän mukaan.

Toiminnan erityispiirteitä
Asiakkaat eivät tarvitse aikaisempaa puhtauspalvelun työkokemusta toimintakeskukselle tullessaan.
Asiakkaat tutustuvat ohjatusti toimintakeskuksen erilaisiin tehtäviin. Toiminta on hyvin yhteisöllistä
vahvalla ja ammattitaitoisella valmennusosaamisella johdettua. Valmennusjakson aikana voidaan myös
suorittaa näyttöjä eri tutkinnon osista. Valmennustavat ja menetelmät tukevat oppijan oppimista, jotta
hän saavuttaa opetussuunnitelman mukaiset tavoitteet ja kriteerit. Työ- ja oppimisympäristöissä
opiskellaan työtä tekemällä ja yksilöllisemmän tuen avulla. Erilaiset oppijat saavat yksilöllistä ohjausta
riippuen tuen tarpeen laadusta ja määrästä. Yhteistä kaikille palveluille on asiakkaiden työskentelyn
päivittäinen havainnointi, ohjaus ja arviointi. Arvostamme toiminnassamme yhteisöllisyyttä, luovuutta,
vastuullisuutta ja laadukkuutta.
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Toimintakeskuksella on piha-alueella mahdollisuus kasvilavaviljelyyn. Kasviksia kasvatetaan myös
kasvihuoneessa, josta yhdessä kasvatettu ja korjattu sato tulee raaka-aineeksi toimintakeskuksen keittiöön.

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät
Toimintakeskuksen työtoimintatehtäviin kuuluvat ylläpitosiivoustehtävät asiakkaan omien tavoitteiden ja
voimavarojen mukaisesti. Toimintakeskus sisältää erilaisia siivouskohteita kuten toimistot, keittiö,
luokkatila, neuvottelutila, oleskelutilat, saniteettitilat, siivouskomero (mm. lattiakaivo), pukuhuoneet sekä
autotalli. Tiloissa on erilaisia pintamateriaaleja, kuten kaakeli, laminaatti, maalattu betonipinta ja muovisekä julkisen tilan matot.
Menetelmänä työpajapedagogiikan menetelmät, eli yksilön edellytysten mukaista, tekemällä oppimista
korostavaa yhteisöllistä ja suunnitelmallista valmennusta.
Laitteet:
-

Siivousvaunu, jossa yleiset toimitilojen ylläpidon siivousvälineet kuten siivouslastoja ja –liinoja sekä
sankoja
Yhdistelmäkone
Imuri
Pyykinpesukoneet (2kpl)
Keittiön perusvarustus, johon kuuluu hella, mikroaaltouuni, jääkaappi, astianpesukone ja liesituuletin.
Vaatehuoltoon liittyvät laitteet kuten pyykinpesukone, silityslauta- ja –rauta.

Henkilöstöresurssit
Toimintakeskuksella kolme ohjaajaa. Ohjaajilla on vankka ammatillinen työkokemus monenlaisista ohjausja opetustehtävistä sekä laaja-alainen opisto- tai ammattikorkeakoulutasoinen koulutuspohja. Työntekijät
osallistuvat talon päivittäiseen toimintaan. Työtehtävät määräytyvät oman tehtäväkuvan ja
toimintakeskuksen toimintojen mukaan. Hankkeessa työskentelee myös hankepäällikkö. Lisäresursseja
saadaan tarvittaessa kuntouttavasta työtoiminnasta.

Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max)
Ohjattavien määrä päivittäisessä toiminnassa on 3 – 10 asiakasta.
Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat työskentelevät pajoilla 4 – 8 tuntia päivässä ja 1 – 4 päivänä viikossa.

Referenssit
Kotisivut
Muuta
Oppimisympäristön tunnistaja
Susanna Uusitalo, PAIKKO

Päivitetty
16.4.2020

3

Oppimisympäristön tunnistamisraportti

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

Kodinhuoltaja (PT)
Pakolliset tutkinnon osat
☒
☒

Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen
Kotisiivouspalvelujen tuottaminen

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

Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelujen tuottaminen
Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut
Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito
Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut
Kiinteistöautomaation käyttäminen
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
Sosiaalihuoltolaitosten puhtauspalvelut
Teollisuuslaitosten puhtauspalvelut
Terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelut
Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut
Vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen
Huippuosaajana toimiminen
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
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Henkilö toimii puhtaus- ja kiinteistöpalveluissa erilaisissa 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

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
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☒
☒

arvioi omaa työtään
ottaa asiallisesti palautetta vastaan

Kodin ruokapalvelujen tuottaminen
Ammattitaitovaatimukset
Henkilö osaa

☒
☒
☒
☒
☒

suunnitella kodin ruokapalveluja asiakaskohteessa
tehdä kodin ruokapalveluja asiakaskohteessa
toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
arvioida omaa toimintaansa.

Arviointi
Henkilö suunnittelee kodin ruokapalveluja asiakaskohteessa.

☒
☒

noudattaa työssään palvelusopimusta ja tilausmääräystä

suunnittelee ateriakokonaisuuksia suomalaisten ravitsemussuositusten mukaisesti huomioiden eriikäisten asiakkaiden tarpeet, toiveet ja käytettävissä olevan budjetin

☒

suunnittelee yleisimpien erityisruokavalioiden mukaisia ateriakokonaisuuksia asiakkaan tarpeiden
mukaan

☒
☒
☒
☒
☒

tunnistaa käytettävät elintarvikkeet valmistamassaan ateriakokonaisuudessa
valitsee ohjattuna käytettävät elintarvikkeet ateriakokonaisuuden valmistamiseen
laskee ohjattuna tuotteiden ja palvelujen kustannuksia
suunnittelee ruokalajien tarjolle asettamisen ja kattauksen huomioiden asiakkaan toiveet

suunnittelee omaa työtään asiakkaan tarpeen ja palvelusopimuksen mukaan
Henkilö tekee kodin ruokapalveluja asiakaskohteessa.

☒

valmistaa eri-ikäisille asiakkaille heidän toiveidensa ja ravitsemussuositusten mukaisen
ateriakokonaisuuden

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

käsittelee ja käyttää ohjeistettuna elintarvikkeita ruoanvalmistuksen eri vaiheissa oikein
valmistaa ohjattuna valmisruoista tai puolivalmisteista ateriakokonaisuuksia ohjeen mukaan
työskentelee kohtuullisessa ajassa
valmistaa ateriakokonaisuuksia niille soveltuvilla menetelmillä ja työympäristön laitteilla ja koneilla
valmistaa ohjattuna yleisimpien erityisruokavalioiden mukaisia ateriakokonaisuuksia
käyttää keittiön työvälineitä ja koneita turvallisesti
arvioi valmistamiensa ruokalajien makua
laittaa ohjattuna ruokalajeja tarjolle tai säilytykseen myöhempää käyttöä varten
puhdistaa ja laittaa paikalleen käyttämänsä ruoanvalmistusvälineet, koneet, laitteet ja astiat
siivoaa työympäristön ohjeen mukaan
käsittelee jätteet jätehuolto-ohjeiden mukaisesti
noudattaa työssään elintarvikehygieniavaatimuksia
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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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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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Vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen
Ammattitaitovaatimukset
Henkilö osaa

☒
☒
☒
☐
☒
☒
☒
☒

suunnitella vaatteiden ja tekstiilien huoltotehtäviä asiakaskohteessa
pestä vaatteita ja tekstiilejä
jälkikäsitellä ja säilyttää vaatteita ja tekstiilejä
lähettää ja vastaanottaa pyykkiä pesulasta
torjua tekstiilituholaiset vaatteista ja tekstiileistä
toimia erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä ja työyhteisön jäsenenä
noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
arvioida omaa toimintaansa.

Arviointi
Henkilö suunnittelee vaatteiden ja tekstiilien huoltotehtäviä asiakaskohteessa.

☒
☒

tietää asiakaskohteen palvelusopimuksen

☒
☒
☒
☒
☒
☒

tunnistaa tavallisimpien tekstiilimateriaalien hoito-ominaisuudet

☒
☐
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☐
☒
☒

lajittelee ja esikäsittelee pestävät vaatteet ja tekstiilit

☒

jälkikäsittelee tavanomaiset vaatteet ja tekstiilit saavuttaen tarkoituksenmukaisen lopputuloksen

suunnittelee asiakaskohteen vaatteiden ja tekstiilien huoltotehtäviä asiakkaan palvelutilauksen ja sopimuksen mukaisesti
tulkitsee hoito-ohjemerkintöjä
valitsee tekstiileille sopivan ja tarkoituksenmukaisen huoltomenetelmän hoito-ohjeen mukaisesti
tietää tekstiilien pesu- ja jälkikäsittelyaineiden käyttötarkoitukset
valitsee ohjattuna materiaalille ja lialle sopivan tekstiilien pesuaineen

ajoittaa ohjattuna vaatteiden ja tekstiilien huoltotehtäviä
Henkilö pesee vaatteita ja tekstiilejä.
käsittelee ohjattuna infektiopyykkiä hygieenisesti
valitsee ja käyttää tekstiilien huollossa käytettäviä aineita tarkoituksenmukaisesti
käyttää erilaisia pyykinpesumenetelmiä hoito-ohjeen ja pesutarpeen mukaan
käyttää kohteessa olevia pyykinpesukoneita
valitsee ohjattuna tarkoituksenmukaiset pesuohjelmat
pesee vaatteet ja tekstiilit hoito-ohjeen mukaan
työskentelee hygieenisessä työjärjestyksessä
arvioi pyykinpesun tulosta
kuivattaa pyykin hoito-ohjeen mukaan
käyttää ohjeen mukaan vaihtoehtoisia kuivatusmenetelmiä
käyttää koneita turvallisesti

työskentelee ohjattuna taloudellisesti
Henkilö jälkikäsittelee ja säilyttää vaatteita ja tekstiilejä.
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☒
☒
☒
☒

käyttää kohteessa olevia tekstiilien jälkikäsittelymenetelmiä, - välineitä ja -laitteita

☐
☐
☐

lähettää ohjattuna pestävän pyykin pesulaan

☒
☒
☒

tietää tavallisimmat tekstiilituholaiset ja niiden aiheuttamat haitat

☒
☒
☒
☒

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

käyttää välineitä ja laitteita turvallisesti
työskentelee ohjattuna taloudellisesti

huolehtii ohjeiden mukaan tekstiilien asianmukaisesta säilytyksestä
Henkilö lähettää ja vastaanottaa pyykkiä pesulasta.
vastaanottaa pesulasta tulevan pyykin

huolehtii ohjattuna pyykin asianmukaisesta säilytyksestä
Henkilö torjuu tekstiilituholaiset vaatteista ja tekstiileistä.
torjuu tarvittaessa ohjattuna tekstiilituholaisia

käyttää ohjattuna tekstiilituholaisiin tarkoitettuja torjunta-aineita
Henkilö toimii asiakaspalvelutehtävissä ja työyhteisön jäsenenä.
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
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☒
☒
☒
☒
☒
☒

käyttää työvälineitä ja -koneita turvallisesti ja ergonomisesti

☒
☒
☒
☒

arvioi ohjattuna tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin

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

Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen
Ammattitaitovaatimukset
Henkilö osaa

☒
☒
☒
☐
☒
☒
☒

suunnitella avustamis- ja asiointipalveluja asiakaskohteessa
avustaa eri-ikäisiä ja toimintakyvyltään erilaisia asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa
avustaa asioinnissa eri-ikäisiä ja toimintakyvyltään erilaisia asiakkaita
järjestää virikkeellisen toiminnan asiakaskohteelle
toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
arvioida omaa toimintaansa.

Arviointi
Henkilö suunnittelee avustamis- ja asiointipalveluja asiakaskohteessa.

☒
☒
☐

suunnittelee työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan tarpeen mukaan

☒
☒
☒

varaa ohjeiden mukaan tarvittavat välineet ja tarvikkeet työtään varten

☒
☒
☒

noudattaa ohjattuna työhön liittyviä säädöksiä ja määräyksiä

asettaa tavoitteet avustamistyölleen

tutustuu tarvittaviin asiakirjoihin, valmistautumistoimiin ja esteettömään liikkumiseen asiointityön
onnistumiseksi
työskentelee työympäristön toimintaohjeiden mukaisesti

ottaa ohjattuna huomioon asiakkaan ikään, toimintakykyyn ja kulttuuritaustaan liittyvät yksilölliset
tarpeet toimiessaan avustamis- ja asiointipalvelutehtävissä
tietää oman työtehtävänsä ja toiminta-alueensa ammatilliset vastuut ja rajat

tietää ohjattuna, kuinka toimitaan uhkaavissa tilanteissa
Henkilö avustaa eri-ikäisiä ja toimintakyvyltään erilaisia asiakkaita päivittäisissä toiminnoissa.

☐

avustaa asiakasta päivittäisissä toiminnoissa (henkilökohtaisen hygienian hoitaminen,
pukeutuminen ja ruokailu) tarkoituksenmukaisilla, ergonomisilla ja turvallisilla menetelmillä
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☐

hallitsee avustamisessa käytettävien apuvälineiden (esim. suihkutuoli, ruokailuastiat, rollaattori ja
pyörätuoli) käytön

☐
☐
☐

puhdistaa ja huoltaa apuvälineet käytön jälkeen

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

avustaa asiakasta asioinnissa kodin ulkopuolella

☐
☐

järjestää ohjattuna virikkeellistä toimintaa eri-ikäisille ja toimintakyvyltään erilaisille asiakkaille

ohjaa asiakkaita sosiaaliturvan ja sosiaalipalveluiden käyttämisessä

toimii kestävän toimintatavan mukaisesti
Henkilö avustaa asioinnissa eri-ikäisiä ja toimintakyvyltään erilaisia asiakkaita.
käyttää liikkumisessa ja kommunikoinnissa tarvittavia apuvälineitä
varmistaa asiakkaan hyvinvoinnin avustamistilanteen jälkeen
neuvoo asiakasta kodin ulkopuolella asioinnissa ja palvelujen käyttämisessä
ohjaa asiakkaita sosiaaliturvan ja sosiaalipalveluiden käyttämisessä
tietää kuluttajan oikeudet ja velvollisuudet sekä sen, mistä saa tietoa ja apua kuluttaja-asioissa

toimii kestävän toimintatavan mukaisesti
Henkilö järjestää virikkeellisen toiminnan asiakaskohteelle.
käyttää ohjattuna asiakaskohteessa olevia virikkeellisessä toiminnassa käytettäviä laitteita ja
välineitä ja tarvittaessa puhdistaa ne

☐

toimii kestävän toimintatavan mukaisesti
Henkilö toimii asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä.

☒

tietää eri kulttuurien keskeisiä arvoja, vuorovaikutustapoja ja käyttäytymissääntöjä ja ymmärtää
elämänkaaren vaiheiden merkityksen

☐

tietää pakolaisuuden ja kulttuurisokin ilmenemismuodot vuorovaikutuksessa ja käyttäytymisessä
jokapäiväisessä elämässä

☐

tietää keskeisimmät muistisairauden, liikuntavamman ja aistivammojen vaikutukset ihmisen
fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn

☒

suhtautuu eri-ikäisiin, toimintakyvyltään ja kulttuuritaustaltaan erilaisiin asiakkaisiin ystävällisesti ja
suvaitsevasti

☐
☒
☒
☒
☒
☒

palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti

☒
☒
☐

käyttää työssään tarvittavaa tietoteknikkaa

☒
☒
☒

toimii työssään vastuullisesti

noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
toimii tavanomaisissa asiakaspalvelutilanteissa yhteistyökykyisesti ja ammattitaitoisesti
toimii yhteistyökykyisesti moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä
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
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☒
☒
☒
☒
☒

tarkkailee käyttämiensä tilojen, laitteiden ja koneiden käyttökuntoa

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan turvallisuusohjeita

☒
☒
☒
☒

arvioi ohjattuna tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin

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 ensiaputilanteissa
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

Kotisiivouspalvelujen tuottaminen
Ammattitaitovaatimukset
Henkilö osaa

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

suunnitella kotisiivouspalvelutehtäviä asiakaskohteessa
tehdä kodin ylläpitosiivouksen asiakaskohteessa
tehdä kodin perussiivouksen asiakaskohteessa
tehdä kodin tekstiili- ja vaatehuoltotehtäviä asiakaskohteessa
toimia asiakaspalvelutehtävissä ja työyhteisön jäsenenä
noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
arvioida omaa toimintaansa.

Arviointi
Henkilö suunnittelee kotisiivouspalvelutehtäviä asiakaskohteessa.

☒
☒

tuntee palvelusopimuksen sisällön
tuntee kodin ja asiakkaan toiveen niin, että saavuttaa työnsä tavoitteen
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☒

suunnittelee ja aikatauluttaa ohjattuna omaa työtään asiakaskohteen ja palvelusopimuksen mukaisesti
Ylläpitosiivouspalvelut

Ammattitaitovaatimukset
Henkilö osaa

☒
☒
☒
☒
☒

suunnitella ylläpitosiivouksen asiakaskohteessa
tehdä ylläpitosiivouksen ja muita palvelutehtäviä asiakaskohteessa
toimia asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä
noudattaa työskentelyssään työ- ja asiakasturvallisuutta
arvioida omaa toimintaansa.

Arviointi
Henkilö suunnittelee ylläpitosiivouksen asiakaskohteessa.

☒
☒
☒

tietää asiakaskohteen palvelusopimuksen, työohjeet ja asiakaskohteen toiminnan

☒
☒

valitsee ylläpitosiivoukseen tarkoituksenmukaiset menetelmät, - välineet ja -koneet

tietää asiakaskohteen pintamateriaalit ja likatyypit

suunnittelee ja aikatauluttaa ohjattuna asiakaskohteen ylläpitosiivouksen, jaksoittaisen siivouksen
ja muut palvelutehtävät palvelusopimuksen mukaisesti
valitsee ohjeen mukaan tarkoituksenmukaiset siivoussaineet
Henkilö tekee ylläpitosiivouksen ja muita palvelutehtäviä asiakaskohteessa.

☒

tekee ylläpitosiivouksen, jaksoittaisen siivouksen ja pintamateriaalien hoitotehtävät
palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaisesti

☒
☒

varustaa siivousvaunun käyttökuntoon

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

tekee märkätilojen ylläpitosiivousta

☒
☒
☒

palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti

tekee ylläpitosiivousta ja jaksoittaista siivousta tarkoituksenmukaisilla siivousmenetelmillä, välineillä ja - koneilla
käyttää ohjattuna vettä tarkoituksenmukaisesti ylläpitosiivouksessa ja jaksoittaisessa siivouksessa
käyttää ylläpitosiivouksessa ja jaksoittaisessa siivouksessa siivousaineita tarkoituksenmukaisesti
tekee ohjattuna pintamateriaalien hoitotehtäviä ja käyttää hoitoaineita tarkoituksenmukaisesti
työskentelee kohtuullisessa ajassa
tekee tarvittavia muita palvelutehtäviä
tarkkailee ohjattuna toimitilojen kuntoa ja tekee asianmukaiset ilmoitukset
huolehtii omalta osaltaan tilojen viihtyisyydestä sovitulla tavalla
puhdistaa, huoltaa ja järjestää paikoilleen käyttämänsä siivousvälineet ja -koneet
noudattaa ohjattuna työssään hygieniavaatimuksia ja jätehuoltosuunnitelmaa

arvioi yhteistyössä kestävän toimintatavan merkitystä asiakkaalle ja yritykselle tai organisaatiolle
Henkilö toimii asiakaspalvelutilanteissa ja työyhteisön jäsenenä.
noudattaa asiakaspalvelua koskevia ohjeita ja toimintaperiaatteita
toimii tavanomaisissa asiakaspalvelutilanteissa yhteistyökykyisesti ja ammattitaitoisesti
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☒

toimii luontevasti eri kulttuureja ja kielitaustoja edustavien asiakkaiden ja työyhteisön jäsenten
kanssa

☒
☒
☒

toimii yhteistyökykyisesti moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä

☒
☒
☒

käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

toimii työssään vastuullisesti

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan turvallisuusohjeita

☒
☒
☒
☒
☒

arvioi ohjattuna tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin

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

varaa siivousaineet, tarvittavat välineet ja koneet työtään varten
Henkilö tekee kodin ylläpitosiivouksen asiakaskohteessa.

☒

tekee kodin ylläpitosiivoustehtäviä työturvallisesti ja ergonomisesti tarkoituksenmukaisilla
siivousmenetelmillä palvelusopimuksen mukaisesti

☒

käyttää palvelusopimuksen edellyttämiä siivousvälineitä ja - koneita työturvallisesti
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☒
☒
☒
☒

käyttää kodin ylläpitosiivouksessa käytettäviä aineita tarkoituksenmukaisesti
työskentelee saavuttaen sopimuksen mukaisen lopputuloksen
puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä välineet ja koneet

tarkistaa työnsä lopputuloksen
Henkilö tekee kodin perussiivouksen asiakaskohteessa.

☒

tekee kodin perussiivoustehtäviä työturvallisesti ja ergonomisesti tarkoituksenmukaisilla
siivousmenetelmillä

☒
☒

tekee tarvittaessa pintojen suojausta tarkoituksenmukaisilla suojausmenetelmillä

☒
☒
☒
☒
☒
☒

valitsee ja käyttää palvelukuvauksen edellyttämiä siivousvälineitä ja -koneita työturvallisesti

☒
☒
☒

tulkitsee tekstiilien hoito-ohjemerkintöjä

☒
☒
☒
☒
☒
☒

käyttää asiakaskodissa olevia tekstiilihuollon välineitä ja koneita työturvallisesti

☒
☒
☒
☒

palvelee asiakasta palvelusopimuksen ja sovitun laadun mukaisesti

☒
☒
☒

toimii yhteistyökykyisesti moniammatillisessa työyhteisössä tai tiimin jäsenenä

☒
☒

käyttää työssään tarvittavaa tietotekniikkaa

puhdistaa katto-, pysty-, kaluste-, tekstiili- ja lattiapintoja sekä hoitaa ja suojaa niitä tarvittaessa
ohjattuna
käyttää kodin perussiivouksessa ja tekstiilihuollossa käytettäviä aineita tarkoituksenmukaisesti
tekee vuodehuollon tarpeen mukaan
työskentelee saavuttaen sopimuksen mukaisen lopputuloksen
puhdistaa ja huoltaa käyttämänsä välineet ja koneet

tarkistaa työnsä lopputuloksen
Henkilö tekee kodin tekstiili- ja vaatehuoltotehtäviä asiakaskohteessa.
valitsee ohjattuna tekstiileille sopivan huoltotavan

esikäsittelee, pesee, kuivattaa ja jälkikäsittelee vaatteita ja kodin tekstiilejä hoito-ohjeen mukaan
noudattaen työturvallisuutta ja ergonomiaa
käyttää kodin tekstiilihuollossa käytettäviä aineita tarkoituksenmukaisesti
tekee ohjattuna pieniä korjauksia
työskentelee saavuttaen sopimuksen mukaisen lopputuloksen
huoltaa käyttämänsä välineet ja koneet

tarkistaa työnsä lopputuloksen
Henkilö toimii kodinhuollon asiakaspalvelutehtävissä ja työyhteisön jäsenenä.
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
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☐

keskustelee asiakkaan kanssa vastuualueensa palveluista ammattimaisesti selventäen tarvittaessa
alan ammattitermejä

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

toimii työssään vastuullisesti

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

noudattaa työntekijän työturvallisuusvelvoitetta sekä työnantajan ja asiakkaan turvallisuusohjeita

☒
☒
☒
☒

arvioi ohjattuna tuottamansa palvelun laatua suhteessa asiakkaan tarpeisiin

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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