PAIKKO®
Oppimisympäristön tunnistamisraportti
Jyväskylän kaupunki: Nuorten Taidetyöpaja
Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla

Tutkinnon perusteet:

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus 2018

Paikka:

Nuorten Taidetyöpaja
Arjentaitopajat
Startti: Matarankatu 6, 40100 Jyväskylä
Kisko, Reili ja Voltti: Veturitallinkatu 6, 40100 Jyväskylä

Vastaava työvalmentaja:

Aila Kauppinen
050 366 6568
(Hanna Jylhä-Natri
050 523 9550, perhevapaalla 13.2.2020 saakka)
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

Työvalmentajat:

Kisko
Suvi Joutsen
050 3204949
Pia Kuokkala
050 3090774
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi
Startti
Aila Kauppinen
050 366 6568
(Hanna Jylhä-Natri
050 523 9550, perhevapaalla 13.2.2020 saakka)
Leena Kautto-Koukka
050 462 0144
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi

PAIKKO®
Susanna Uusitalo
Laatupäällikkö
0400 304 108

Niko Jokinen
Viestinnän asiantuntija
050 327 2377

www.paikko.fi
etunimi.sukunimi@kyt.fi

Oppimisympäristön tunnistamisraportti
Reili
Anu Lahtinen
050 593 6140
anu.r.lahtinen@jyvaskyla.fi
Kirsi Lehtipää
050 311 8270
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi
Voltti
Piia Pakarinen
050 311 8938
Karoliina Pirhonen
050 523 9550
etunimi.sukunimi@jyvaskyla.fi
Oppimisympäristön tunnistaminen:
Tämän oppimisympäristön tunnistaminen on toteutettu PAIKKO®järjestelmän mukaisesti. Tunnistustyön työyksikössä on suorittanut
ulkopuolinen asiantuntija, jolla on riittävä asiantuntemus ammatillisen
tutkinnon perusteesta.
PAIKKO® on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima järjestelmä, jonka
työkaluja ovat ammatillisten perustutkintojen työversiot, oppimisympäristöjen
raportit sekä osaamistodistus. Malli perustuu vuosina 2012-2018
toteutettujen ESR –hankkeiden tekemään kehittämistyöhön.
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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 nuorelle turvallisen
toiminta- ja oppimisympäristön, jossa nuoren itsetuntemus kasvaa ja nuori saa tukea yksilölliselle polulleen.
Toiminta 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
Valmentavaa pajatoimintaa järjestetään Nuorten Taidetyöpajalla Kisko-, Startti-, Reili- ja Voltti-pajoilla
Ryhmän sisältö muokkautuu aina ryhmäläisten mukaan. Tärkeänä osana yleisiin tavoitteisiin pääsyä ovat
ryhmän toimintaan liittyvät sosiaalisten taitojen vahvistaminen sekä yksilöohjauskeskustelut ja
ammatinvalinnan ohjaus, jota toteutetaan pitämällä koko ryhmän ajan yllä keskustelua seuraavasta
portaasta sekä erilaisilla itsenäisesti ja pienryhmissä tehtävillä harjoituksilla sekä opinto-ohjauskeskustelulla
Nuorten Taidetyöpajan opinto-ohjaajan kanssa. Tarpeen mukaan käymme tutustumassa alueen
oppilaitoksiin ja mahdollisiin työkokeilu- ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoihin. Kuntouttavan
työtoiminnan pajajakso sisältää Nuotta-valmennuksen. Nuoren osallistumista ja tavoitteiden toteutumista
arvioidaan alkuhaastattelun, alkuvaiheen yksilökeskusteluiden sekä nuoren oman itsearvioinnin avulla.
Nuori saa jatkuvaa palautetta osallistumisestaan ja onnistumisistaan.

Toiminnan erityispiirteitä
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kiinnittyminen ja sitoutuminen säännölliseen toimintaan
Mielekäs tekeminen, kiinnostuksen herättäminen
Tulevaisuuden suunnitelmat: opiskelu, työelämä, työharjoittelu, ym.
Ryhmässä toimiminen, sosiaalisten taitojen vahvistaminen
Arjen- ja elämänhallinnan taitojen vahvistaminen: rytmi, terveelliset elämäntavat, itsetuntemus,
asioiden hoitaminen, ym.
Työelämän pelisääntöjen harjoittaminen
Erityistaidot, onnistumiset, voimavarat

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Kädentaidot: keramiikka, maalaaminen ja piirtäminen, korut, kuvansiirto, valokuvaus ym.
Draama ja luovat toiminnat: kirjoittaminen, ilmaisulliset menetelmät ym.
Liikunnallinen toiminta ja retket: erilaiset liikuntamuodot, metsäretket sekä Nuotta-valmennus
Ruoan valmistus ja taloustaidot
Tulevaisuudensuunnittelu
Nuorten Taidetyöpajan yhteisiin tapahtumiin osallistuminen
yksilökeskustelu
Oma elämä-tuokiot (vahvuudet, arvot jne.)
vertaistuki
ryhmässä tekeminen
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Henkilöstöresurssit
Kisko: 2 valmentajaa
Startti: 2 valmentajaa
Reili: 2 valmentajaa
Voltti: 2 valmentajaa

Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max)
Kisko:
▪ 8-10 valmentautujaa
▪ 1-4 pajapäivää/vko
Startti:
▪ 8 valmentautujaa/ryhmä,
▪ 2 pajaryhmää
▪ pajapäiviä 2/vko
Reili:
▪ 8-10 valmentautujaa
▪ 3 pajapäivää/vko, mahdollisuus siirtyä myöhemmin 4 pajapäivää/vko
Voltti:
▪ 10–12 valmentautujaa
▪ 4 pajapäivää/vko

Referenssit
Kotisivut
https://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/nuorisopalvelut/toiminta/nuorten-taidetyopaja

Muuta
Päivitetty: 15.8.2019
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Ammatilliseen koulutukseen valmentavat tutkinnon osat
Työpaikan toimintaympäristöissä on mahdollista hankkia osaamista rastitetuista tutkinnon osista.

Valmentavan koulutuksen osat
☒
☐
☒
☒

Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen
Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen
Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen
Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen
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Ammatilliseen koulutukseen valmentavat tutkinnon osat
Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu):

Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän
perusvalmiuksien hankkiminen
Osaamistavoitteet
Henkilön itsetuntemus oppimisen tukena
Henkilö

☒

selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään uran- ja ammatinvalinnan pohjaksi ja tunnistaa
kehittymistarpeitaan

☒

tunnistaa ohjauksen avulla omia kiinnostuksiaan, soveltuvuuttaan ja mahdollisia oppimisvaikeuksia tai
esteitään oppijana koulutusta suunniteltaessa

☒

selvittää omalle elämälle asettamiaan tavoitteita ja toiveita sekä tunnistaa elämäntilanteensa
mahdollisia haasteita

☒

parantaa mahdollisuuksiaan suorittaa ammatillinen tutkinto ja/tai tutkinnon osa.
Koulutuksen ja ammattien tuntemus
Henkilö

☒

tuntee Suomen koulutusjärjestelmän periaatteet ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen muodot,
ammatillisten tutkintojen suorittamistavat ja muita koulutuksia

☒

on selvillä eri ammateissa ja työympäristöistä sekä itseään kiinnostavien ammattien
perusedellytyksistä tavoitteena löytää itselleen sopiva koulutusmuoto

☒

perehtyy eri koulutusalojen pääsyvaatimuksiin, hakumenettelyyn ja valintakriteereihin.
Opiskeluvalmiudet
Henkilö

☒
☒
☒
☒

arvioi omia opiskelutaitojaan ja oman oppimisensa vahvuuksia sekä kehittämiskohtia
asettaa omia oppimistavoitteitaan
viestii ja toimii vuorovaikutustilanteissa erilaisia viestintä- ja kommunikointikeinoja käyttäen

osaa toimia ryhmätyötilanteissa ja oppii ryhmän avulla.
Työelämään, ammatteihin ja työpaikalla järjestettävään koulutukseen perehtyminen
Henkilö

☐

tutustuu ammatilliseen opiskeluun käytännössä ja hahmottaa työpaikalla järjestettävän koulutuksen
osana tutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta

☐

hankkii työpaikalla kokemusta ja tietoa ammateista, työtehtävistä ja työympäristöistä ja muodostaa
käsityksen soveltuvuudestaan toimia eri ammateissa

☒
☒
☐

ymmärtää erilaisten sosiaalisten taitojen merkityksen työelämässä ja työryhmien jäsenenä

☒
☒

tuntee työelämän pelisäännöt ja tehdyt sopimukset sekä noudattaa niitä käytännössä

tuntee työnhakumenetelmiä ja työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä

tuntee koulutussopimuksen ja oppisopimuskoulutuksen perusperiaatteet sekä edellytykset niihin
osallistumiselle
tietää tarvitsemansa työturvallisuusohjeet ja noudattaa niitä
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☒

ottaa vastaan ohjausta ja palautetta työpaikkaohjaajalta ja ohjaavalta opettajalta.
Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja jatkosuunnitelmat
Henkilö

☒
☐

ymmärtää, miten koulutus vaikuttaa ammattitaidon saavuttamiseen ja töihin sijoittumiseen

käyttää henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa opintojensa pohjana ja tekee jatkoopintosuunnitelman.

Osaamisen arviointi
☐

arvioi realistisesti ammatin- ja uravalinnan edellytyksiään ja selkiyttää tavoitteitaan suhteessa
koulutusten vaatimuksiin

☒

arvioi omaa käytännön työskentelyään suhteessa tavoitteisiinsa ja työskentelee suunnitelmallisesti
omien tavoitteidensa mukaisesti

☒

osaa hakea tukea opiskeluun ja elämäntilanteeseen mahdollisesti liittyviin haasteisiin ja niiden
ratkaisemiseen

☒
☐

hankkii tietoa koulutuksista ja ammateista käyttäen monipuolisesti eri lähteitä, kanavia ja välineitä

☒
☐
☒
☒
☐
☒
☐
☒
☐
☐

hakee kiinnostuksensa mukaisesti koulutuksiin ja tietää mistä saa lisätietoa

☐
☐

seuraa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma etenemistä ja ottaa vastuun opiskelustaan

asettaa realistisesti koulutustavoitteita ja tekee toteuttamiskelpoisen urasuunnitelman sekä
vaihtoehtoisia jatkosuunnitelmia
kehittää aktiivisesti opiskelutaitojaan ja opiskelee itselleen parhaiten soveltuvalla opiskelutyylillä
kommunikoi ammatillisen koulutuksen ja työelämän edellyttämällä tavalla
toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ryhmän jäsenenä
perehtyy työelämään ja/tai oppisopimukseen koulutusmuotona sovitulla tavalla
tuntee erilaisia työelämäympäristöjä ja työtehtäviä
osaa käyttää erilaisia työllistymiseen ja työn tekemiseen liittyviä tukipalveluita ja -toimia
noudattaa työelämän keskeisiä pelisääntöjä, tehtyjä sopimuksia ja työturvallisuusohjeita
vastaanottaa saamansa palautteen asiallisesti ja hyödyntää sitä tavoitteiden asettelussa

laatii opiskelun alkaessa yhdessä opettajien kanssa henkilökohtaisen osaamisen
kehittämissuunnitelman, jossa asettaa koulutustaan ja kehitystään koskevia tavoitteita
on selvillä siitä, miten hakeutua ammatilliseen koulutukseen, koulutussopimukseen tai
oppisopimukseen ja hänellä on jatko-opintosuunnitelma.

Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen
Osaamistavoitteet
Henkilö

☒
☒
☒
☒
☒

tunnistaa omat voimavaransa ja vahvistaa toimintakykyään sekä hyvinvointiaan
perehtyy yhteiskunnan tarjoamiin palvelujärjestelmiin ja palveluihin
toimii eri tilanteissa yhteistyössä muiden kanssa käytöstapoja ja tapakulttuuria noudattaen
tunnistaa oman vuorokausirytminsä ja osaa mukauttaa sen opiskelun ja työelämän tarpeisiin
hankkii tietoja ja taitoja, joiden avulla tekee oman elämänsä taloudellisia päätöksiä
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☒

suunnittelee ja mahdollisesti tekee arkielämään ja itsenäiseen asumiseen liittyviä valintoja, päätöksiä
ja hankintoja

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

ymmärtää, miten hygienia vaikuttaa terveyteen, turvallisuuteen ja hyvinvointiin
osaa huoltaa vaatteensa
tuntee turvalliset, vastuulliset ja kestävät toimintatavat opiskelu- ja asuinympäristössään
suunnittelee kodin ruokaostokset ja valmistaa kotiruokaa
tutustuu erilaisiin liikunta- ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksiin
tutustuu taide- ja kulttuuripalveluiden ja tapahtumien tarjontaan
saa valmiuksia kädentaitojen käyttämiseen arjen toiminnoissa
ymmärtää sosiaalisten suhteiden merkityksen hyvinvoinnille.

Osaamisen arviointi
☒

ottaa kykyjensä mukaan vastuuta itsestään ja omasta toiminnastaan sekä huolehtii oman elämänsä
arjen sujumisesta

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒

osaa käyttää omatoimisesti yhteiskunnan tarjoamia palveluja omien tarpeidensa mukaisesti

☒
☒

käyttää ja soveltaa kädentaitojaan monipuolisesti arjen toiminnoissa

toimii yksilönä ja ryhmässä vastuullisesti sekä tasa-arvoa ja turvallisuutta edistävästi
toimii hyvien käytöstapojen mukaisesti ja käyttäytyy asiallisesti
osaa suunnitella ajankäyttöään ja noudattaa sovittuja aikatauluja
tekee toteuttamiskelpoisen suunnitelman oman talouden hoitamisesta ja toimii sen mukaisesti
huolehtii henkilökohtaisesta hygieniastaan, pukeutumisestaan ja muusta ulkoisesta olemuksestaan
huoltaa vaatteensa hoito-ohjeiden mukaan
huolehtii opiskelu- ja asuinympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta
valmistaa tai valitsee terveellistä ja taloudellista ruokaa kestävää toimintatapaa noudattaen

laatii itselleen terveellisiä elämäntapoja ja vapaa-aikaa koskevan suunnitelman oman hyvinvointinsa
edistämiseksi ottaen huomioon voimavaransa ja tarpeensa
hakeutuu sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden kanssa itselleen sopivalla tavalla ja ylläpitää sosiaalisia
suhteita ja verkostoja.

Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen
Osaamistavoitteet
Henkilö

☒

syventää tuntemusta valitsemistaan ammattialoista ja selkiyttää omia koulutustavoitteitaan sekä
hankkii tietoa itseään kiinnostavista tutkinnoista

☒
☒
☒

selkiyttää ja parantaa ammatillisia valmiuksiaan ja edellytyksiään toimia tulevassa ammatissaan

☐

hankkii tietoa työelämän eettisistä ja esteettisistä kysymyksistä

arvioi soveltuvuuttaan eri ammattialoille käytännön toiminnan kautta

vahvistaa sosiaalisia taitojaan, joita tarvitaan työelämässä ja työpaikalla käytännön työtehtävien
yhteydessä järjestettävässä koulutuksessa

8

Oppimisympäristön tunnistamisraportti

☐

tietää työlainsäädäntöön ja työelämän sopimuskäytäntöihin liittyviä perusasioita sekä omat oikeutensa
ja velvollisuutensa työntekijänä

☒

tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja sekä noudattaa
työturvallisuusohjeita

☒

osaa ottaa vastaan ohjausta ja palautetta työpaikkaohjaajalta, työyhteisön muilta jäseniltä ja
ohjaavalta opettajalta

☒
☐

suunnittelee omaa työskentelyään ja toimii asetettujen tavoitteiden mukaan

syventää oppisopimuskoulutuksen tuntemusta ja sen työsuhdeperusteisuutta sekä on selvillä
koulutusmuodon soveltuvuudesta itselleen.

Osaamisen arviointi
☐

ymmärtää koulutuksen ja tehtyjen koulutusratkaisujen merkityksen oman elämän kannalta ja
suhteessa eri ammattialojen vaatimuksiin

☒
☒
☐

löytää itseään kiinnostavan alan ja ammattinsa eri koulutus- ja työelämävaihtoehdoista
toimii työpaikalla koulutukselleen ja ammatinvalinnalleen asettamien tavoitteidensa mukaisesti

työskentelee vastuullisesti ja yhteistyökykyisesti työelämässä sekä haluaa kehittää itseään ja
osaamistaan työpaikalla

☒

toimii työpaikalla sovittujen ammattieettisten periaatteiden mukaisesti ja ylläpitää tai edistää
ympäristönsä viihtyisyyttä ja muuta esteettisyyttä

☒

toimii sovitusti työelämän keskeisten pelisääntöjen mukaan noudattaen työntekijän oikeuksia ja
velvollisuuksia

☒

suojautuu oikein työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja vastaan ja torjuu vaaraa aiheuttavia
tilanteita ennalta

☒
☐

ottaa aktiivisesti vastaan palautetta ja toimii palautteen mukaisesti

☐

suorittaa työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautumisen sovitusti.

tekee tarvittaessa päätöksen koulutussopimuksen tai oppisopimiskoulutuksen soveltuvuudesta
suhteessa omiin tavoitteisiin
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