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Oppimisympäristön tunnistamisraportti

Oppimisympäristön tunnistaminen/katselmus
Organisaation ja työ- ja toimintaympäristön kuvaus
Rautakauppa Lehto Ky on monipuolinen rautakauppa, jonka valikoimasta löytyvät mm. maalit ja
maalaustarvikkeet, työkalut, rakennustarvikkeet, LVI-tarvikkeet, sähkötyökalut ja -koneet, työvaatteet,
siivoustuotteet ja puutarhatuotteet. Jaurakon rakennustarvikemyymälästä löytyvät erilaiset
rakennustarvikkeet kuten vanerit, rakennuslevyt, pihakivet, tiilet, laastit, eristeet ja ovipaketit.

Miten tunnistetut tutkinnon osat/ammattitaitovaatimukset toteutuvat käytännön
työtehtävissä
Toiminnassa toteutuvat monipuolisesti Yhteisten tutkinnon osien tässä raportissa kuvattuihin tutkinnon
osiin ja ammattitaitovaatimuksiin liittyvät tehtävät.

Toiminnan erityispiirteitä
Perinteikkäässä Rautakauppa Lehdon liiketilassa Kuhmon keskustassa käydään kauppaa jo kolmannessa
sukupolvessa. Sekatavarakauppa Otto Lehto avattiin 1937. Vuonna 1981 sekatavarakauppa muuttui
rautakaupaksi, kun Oton poika Jukka Lehto siirtyi omistajaksi ja samalla liikkeen nimi muuttui toiminimi
Jukka Lehdoksi. Vuonna 2013 Jukan poika Juha-Pekka Lehto siirtyi liikkeen omistajaksi ja nimi muuttui
nykyiseksi Rautakauppa Lehdoksi.

Tilat/laitteet/palvelut/menetelmät
Logistiikan ja liiketoiminnan perustutkintojen ammattitaitovaatimusten mukaisessa työssä käytettäviä
koneita ja laitteita ovat mm. kassakone, maksupääte, maalikoneet, trukit, pyöräkuormaaja ja nosturi. Pintaalat: kauppa 350 m² ja Jaurakon varasto 3000 m².

Henkilöstöresurssit
Rautakauppa Lehto Ky:n henkilöstön määrä on 6 – 8 henkilöä.

Valmentautujien/ohjattavien määrä työyksikössä (min-max)
1 – 2 henkilöä

Referenssit
Kotisivut
https://lehtoky.fi/

Oppimisympäristön tunnistaja ja päivämäärä
Päivi Haverinen, ammatillinen opettaja, Kainuun ammattiopisto
Virpi Heikkinen, hankekoordinaattori, Kuhmon kaupunki Kuhmon Elinvoimasampo (ELSA) – hanke
Anne Huotari, hankesihteeri/ohjaaja, Kuhmon kaupunki Kuhmon Elinvoimasampo (ELSA) – hanke
2.7.2020
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Yhteiset tutkinnon osat
Työpaikan toimintaympäristöissä on mahdollista hankkia osaamista rastitetuista tutkinnon osista.

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

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

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
☒
☐

Matematiikka ja matematiikan soveltaminen
Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
☒
☒
☒
☒
☒
☒

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

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

☒
☒
☒

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

Arviointi
Henkilö toimii tarkoituksenmukaisesti erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

☒
☒
☒
☒
☒

viestii vuorovaikutustilanteessa tilanteen mukaisella tavalla

☒
☒
☒

tunnistaa omalla alalla ja työelämässä käytettyjä tekstilajeja ja medioita

☒
☒
☒
☒
☒

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

☒
☒

asettaa ilmaisulleen tavoitteita ja suuntaa ilmaisuaan tavoitteiden mukaisesti

☒
☒
☒
☒

hallitsee osittain kirjoitetun kielen käytänteet

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

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

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

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

☒
☒
☒
☒

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

Arviointi
Henkilö kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan.

☒
☒
☒
☒

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

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

☒

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

☒
☒
☒

toimii ryhmätyötilanteissa yhteistyöhakuisesti osana ryhmää

☒
☒
☒
☒
☒

tutustuu eri tekstilajeihin

☒
☒
☒
☒

tiedostaa kielellisen, kulttuurisen ja identiteettien moninaisuuden merkityksen

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

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

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

Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi
Pakolliset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒

käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa.

Arviointi
Henkilö käyttää toista kotimaista kieltä työtehtävissään ja työhön liittyvissä vuorovaikutustilanteissa.

☒
☒

ymmärtää suppeiden omaan työhön ja työturvallisuuteen liittyvien tekstien ja viestien sisällön

kertoo suullisesti ja kirjallisesti lyhyesti itsestään ja tutuista asioista omassa työssään ja selviytyy
tuttuihin aiheisiin liittyvistä vuorovaikutustilanteista

5

Oppimisympäristön tunnistamisraportti

Valinnaiset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒
☒
☒
☒

käyttää toista kotimaista kieltä alaan liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ja työtehtävissä
selviytyä arkipäivän tilanteissa toisella kotimaisella kielellä
kirjoittaa työhönsä liittyviä suppeita tekstejä
hyödyntää kielenkäytössä erilaisia tietolähteitä

ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen kulttuurisesti moninaisessa
Suomessa.

Arviointi
Henkilö käyttää toista kotimaista kieltä alaan liittyvissä vuorovaikutustilanteissa ja työtehtävissä.

☒

selviytyy alan vuorovaikutustilanteissa hyödyntäen erilaisia apukeinoja
Henkilö selviytyy arkipäivän tilanteissa toisella kotimaisella kielellä.

☒

käyttää keskustelussa tuttua sanastoa ja saa selvää hitaahkosta puheesta
Henkilö kirjoittaa työhönsä liittyviä suppeita tekstejä.

☒

kirjoittaa työhön liittyviä tekstejä käyttäen yksinkertaisia lauseita
Henkilö hyödyntää kielenkäytössä erilaisia tietolähteitä.

☒

etsii yhdessä muiden kanssa tietoa erilaisista tietolähteistä toisella kotimaisella kielellä
Henkilö ymmärtää molempien kansalliskielten ja kulttuurien merkityksen kulttuurisesti moninaisessa
Suomessa.

☒

on tietoinen ruotsin kielen ja kulttuurin merkityksestä Suomessa

Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä
Pakolliset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒
☒

käyttää vierasta kieltä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
hakea tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä
toimia monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä.

Arviointi
Henkilö käyttää vierasta kieltä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

☒

selviytyy yleensä vuorovaikutustilanteissa kieltä käyttäen ja osoittaa ymmärtävänsä yksinkertaista,
hidastempoista puhetta

☒

kertoo itsestään ja tehtävistään vastaamalla hänelle esitettyihin kysymyksiin ennakoitavissa olevissa
ja tutuissa tilanteissa

☒
☒
☒

tuottaa vuorovaikutuksessa tarvittavia lyhyitä viestejä ja tekstejä

☒
☒

hakee vieraskielistä tietoa ohjatusti toimintaansa liittyvistä materiaaleista ja ohjeista

tulkitsee oikein toimintaansa koskevaa tavallista sanastoa, viestejä ja ohjeita

pyrkii arvioimaan ja kehittämään kielitaitoaan
Henkilö hakee tietoa erilaisista vieraskielisistä lähteistä.
arvioi ja valikoi tietoa ohjatusti tarkoituksenmukaisuuden, luotettavuuden ja ajantasaisuuden
kannalta
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Henkilö toimii monikielisessä ja -kulttuurisessa ympäristössä.

☒
☒

toimii tietoisena opiskelemansa kielen ja sen edustaman kulttuurin merkityksestä
pyrkii kohtaamaan ihmiset tasavertaisesti ja positiivisella asenteella

Valinnaiset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒

viestiä vieraalla kielellä työelämän tilanteissa
toimia aktiivisena kansalaisena vieraskielisissä yhteyksissä.

Arviointi
Henkilö viestii vieraalla kielellä työelämän tilanteissa.

☒
☒

kertoo itsestään ja työtehtävistään sekä vastaa hänelle esitettyihin yksinkertaisiin kysymyksiin

selviytyy yleiskielisistä vuorovaikutustilanteista, joissa käsitellään myös tavanomaisimpia
työtehtäviin liittyviä aiheita

☒ ilmaisee itseään tilanteen vaatimalla tavalla, mutta tarvitsee toisinaan ohjausta
Henkilö toimii aktiivisena kansalaisena vieraskielisissä yhteyksissä.
☒
☒

tunnistaa, miten vieraalla kielellä voi vaikuttaa eri medioita käyttäen

☒

pyrkii ottamaan toiminnassaan huomioon eri kulttuurien keskeisiä piirteitä niitä ymmärtäen

toimii vieraskielisissä yhteyksissä sovellettavien oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti työssä
ja arkielämässä yhteiskunnallisen päätöksenteon keskeisimmät periaatteet ymmärtäen

Toiminta digitaalisessa ympäristössä
Pakolliset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒

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

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

☒
☒

valitsee tarkoituksenmukaiset laitteet käyttökohteen mukaisesti osittain ohjatusti

☒
☒
☒
☒
☒

hankkii tietoa tarkoituksenmukaisista digitaalisista palveluista ja sovelluksista osittain ohjatusti

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

Valinnaiset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒

hyödyntää erilaisia digitaalisia ympäristöjä ja sovelluksia työtehtävissään
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☒

tuottaa ja jakaa digitaalista aineistoa ammattiinsa liittyvissä verkostoissa.

Arviointi
Henkilö hyödyntää erilaisia digitaalisia ympäristöjä ja sovelluksia työtehtävissään.

☒
☒

toimii digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoissa osittain ohjatusti

☒
☒

tuottaa digitaalista aineistoa ammatillisissa verkostoissa osittain ohjatusti

hyödyntää sovelluksia ammatillisissa verkostoissa toimiessaan tarviten ajoittain ohjausta
Henkilö tuottaa ja jakaa digitaalista aineistoa ammattiinsa liittyvissä verkostoissa.
jakaa aineistoja työryhmän sisäisesti ja noudattaa tekijänoikeusohjeistusta

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Matematiikka ja matematiikan soveltaminen
Pakolliset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒

tehdä laskutoimituksia ja mittayksiköiden muunnokset ja soveltaa talousmatematiikkaa oman alan
ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa

☒
☒

tehdä havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominaisuuksista

☒
☒

arvioida tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa sekä käytettyä ratkaisumenetelmää

käyttää loogista päättelykykyä, yhtälöitä ja tarvittavia teknisiä apuvälineitä matemaattisten
ongelmien ratkaisemiseen
arvioida oman alan matemaattista osaamistaan.

Arviointi
Henkilö tekee laskutoimituksia ja mittayksiköiden muunnokset sekä soveltaa talousmatematiikkaa oman
alan ja arkielämän edellyttämässä laajuudessa.

☒

laskee omaan alaan ja arkielämään liittyvät laskutoimitukset, kuten peruslaskutoimitukset ja
prosenttilaskut

☒
☒
☒

toteuttaa mittayksiköiden muunnokset

☒
☒

laskee tavanomaisimmat pinta-ala- ja tilavuuslaskutoimitukset

tekee ohjeiden avulla yksinkertaisia arki- ja työelämään liittyviä talousmatematiikan laskelmia

havaitsee suureiden välisiä riippuvuuksia ja verrannollisuuksia
Henkilö tekee havaintoja ja päätelmiä kuvioiden ja kappaleiden geometrisista ominaisuuksista.
ratkaisee käytännön ongelmia geometriaa hyväksi käyttäen tarviten ajoittain ohjausta
Henkilö käyttää loogista päättelykykyä, yhtälöitä ja tarvittavia teknisiä apuvälineitä matemaattisten
ongelmien ratkaisemiseen.

☒

ratkaisee omaan alaan liittyviä, keskeisiä matemaattisia ongelmia hyödyntäen
peruslaskutoimituksia

☒

käyttää yksinkertaisia matemaattisia yhtälöitä yksinkertaisten matemaattisten ongelmien
ratkaisemiseen tarviten ajoittain ohjausta

☒

käyttää laskinta ja muita teknisiä apuvälineitä, kuten matemaattisia ohjelmistoja, työtehtäviin
liittyvien matemaattisten perustehtävien ratkaisemiseen
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☒
☒

hyödyntää ohjeen mukaan taulukoita ja piirroksia työelämän tehtävien ratkaisemiseen

☒
☒

tarkistaa tulosten oikeellisuuden ja niiden suuruusluokan

käsittelee tilastollisia aineistoja ja tulkitsee tunnuslukuja tarviten ajoittain ohjausta
Henkilö arvioi tulosten oikeellisuutta ja suuruusluokkaa sekä käytettyä ratkaisumenetelmää.
arvioi käytetyn ratkaisumenetelmän käyttökelpoisuutta tarviten ajoittain ohjausta
Henkilö arvioi oman alan matemaattista osaamistaan.

☒

tunnistaa oman alan kannalta merkitykselliset matemaattiset vahvuutensa ja kehittämiskohteensa
perustellusti

Valinnaiset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒
☒
☒
☒
☒

ratkaista omaan alaan liittyviä matemaattisia ongelmia päättelemällä, yhtälöillä ja kuvaajien avulla
hankkia, ryhmitellä ja tulkita matemaattista tietoa
tuottaa tilastoaineistosta informaatiota, tulkita graafisia esityksiä ja laskea todennäköisyyksiä
arvioida matemaattisten ratkaisujen oikeellisuutta ja tuloksen suuruusluokkaa
soveltaa arki- ja työelämässä tarvittavaa talousmatematiikkaa
arvioida matemaattista osaamistaan.

Arviointi
Henkilö ratkaisee omaan alaan liittyviä matemaattisia ongelmia päättelemällä, yhtälöillä ja kuvaajien
avulla.

☒
☒

ratkaisee omaan alaan liittyviä matemaattisia ongelmia päättelemällä tarviten ajoittain ohjausta

käyttää yksinkertaisia matemaattisia yhtälöitä omaan alaan liittyvien matemaattisten ongelmien
ratkaisemisessa

☒

hyödyntää ohjeen mukaan taulukoita ja piirroksia alakohtaisissa tehtävissä
Henkilö hankkii, ryhmittelee ja tulkitsee matemaattista tietoa.

☒
☒

tunnistaa omaan alaan liittyvää keskeistä matemaattista tietoa

☒
☒

tuottaa ohjattuna tilastoaineistosta keskeisimpiä tunnuslukuja

kerää ja ryhmittelee graafista ja taulukoitua tietoa eri lähteistä
Henkilö tuottaa tilastoaineistosta informaatiota, tulkitsee graafisia esityksiä ja laskee todennäköisyyksiä.
ymmärtää todennäköisyyslaskennan merkityksen työssään ja laskee yksinkertaisia
todennäköisyyksiä
Henkilö arvioi matemaattisten ratkaisujen oikeellisuutta ja tuloksen suuruusluokkaa.

☒

varmistaa yksinkertaisten matemaattisten ratkaisujen oikeellisuuden ja hahmottaa tuloksen
suuruusluokan
Henkilö soveltaa arki- ja työelämässä tarvittavaa talousmatematiikkaa.

☒ tekee yksinkertaisia kustannus- ja kannattavuusvertailuja
Henkilö arvioi matemaattista osaamistaan.
☒

tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa matemaattisessa osaamisessaan perustellusti
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Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
Pakolliset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒
☒

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

Arviointi
Henkilö toimii osana suomalaista yhteiskuntaa.

☒
☒
☒

noudattaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita

☒
☒
☒

käyttää tarvitsemiaan yhteiskunnallisia palveluja

☒
☒
☒
☒
☒

tunnistaa yhteiskuntaan ja omaan taloudelliseen tilanteeseensa keskeisesti vaikuttavia tekijöitä

tuntee kansalaisen perusoikeuksia ja velvollisuuksia

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

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

Valinnaiset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒
☒

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

Arviointi
Henkilö osallistuu yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

☒

hakee tietoa joistakin yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista ja seuraa yhteiskunnallista
päätöksentekoa

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

seuraa alan yhteiskunnallista keskustelua

☒

seuraa taloutta koskevaa uutisointia

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

selvittää yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen heijastumista oman alan työpaikkoihin ja
työllisyyteen

☒

kertoo esimerkkejä kansantalouden peruskäsitteistä ja keskeisistä toimijoista

Työelämässä toimiminen
Pakolliset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒
☒

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

Arviointi
Henkilö selvittää alan työmarkkinoiden tilannetta ja alan osaamistarpeita.

☒
☒
☒
☒

selvittää alan työmarkkinoiden tilannetta osittain ohjatusti

☒
☒

perehtyy oman alan työehtoihin ja keskeiseen työlainsäädäntöön osittain ohjattuna

☒
☒
☒
☒

noudattaa annettuja työaikoja ja sovittuja toimintatapoja

tuntee työmarkkinajärjestelmän keskeisiä periaatteita
tietää esimerkkejä alansa ammatillisista verkostoista

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

Valinnaiset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒
☒

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

Arviointi
Henkilö toimii työyhteisön jäsenenä.

☒
☒
☒

tunnistaa oman roolinsa työyhteisön jäsenenä osittain ohjattuna

☒
☒
☒

toimii erilaisissa työelämän vuorovaikutustilanteissa

työskentelee pääsääntöisesti työpaikan toimintakulttuurin mukaisesti

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

11

Oppimisympäristön tunnistamisraportti

☒

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

☒
☒

etsii tietoa oman alansa työpaikoista kansallisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla osittain ohjatusti

löytää itselleen soveltuvia työpaikkoja kansallisilta ja kansainvälisiltä työmarkkinoilta osittain
ohjatusti

Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
Pakolliset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒
☒

tunnistaa omia kiinnostuksen kohteitaan, mahdollisuuksiaan ja tuen tarpeitaan

☒

valmistautua tutkinnon suorittamisen aikana työnhakuun ja oman osaamisensa esittelyyn.

tehdä tutkintoaan ja uraansa koskevia valintoja

hankkia tutkinnon suorittamisen aikana tietoa erilaisista jatkokoulutusmahdollisuuksista ja
koulutustarjonnasta

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

☒
☒
☒
☒

selvittää omia vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja kehittämiskohteitaan

☒
☒

perehtyy itselleen sopiviin uravaihtoehtoihin hyödyntäen tietolähteitä ja sähköisiä ohjauspalveluja

☒
☒

seuraa tutkinnon suorittamisen edistymistä ohjatusti

☒
☒

käyttää jatkokoulutukseen liittyviä tietolähteitä, ohjauspalveluja ja hakujärjestelmiä

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

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

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

perehtyy erilaisten työpaikkojen tarjoamiin mahdollisuuksiin, työympäristöihin ja uravaihtoehtoihin

☒
☒

hakee työpaikkoja tarviten ajoittain ohjausta hakujärjestelmien ja -menetelmien käytössä

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

☒
☒

toimia yrityksen tavoitteita edistäen
ideoida liikeidean ja arvioida sen toteuttamismahdollisuuksia.

Arviointi
Henkilö toimii yrityksen tavoitteita edistäen.

☒
☒
☒

tunnistaa yritystoiminnan merkitystä yhteiskunnassa

☒
☒
☒
☒
☒

ideoi liikeidean osittain ohjatusti

kuvaa organisaation liiketoimintamallin osittain ohjatusti

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

Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen
Pakolliset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒
☒
☒

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

Arviointi
Henkilö huolehtii terveydestään ja toimintakyvystään.

☒

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

☒

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

☒

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

☒

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

☒

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

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

☒

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

☒

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

☒
☒

ennakoi mahdollisia tapaturmariskejä liikuntatilanteissa

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

Valinnaiset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒

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

Arviointi
Henkilö ylläpitää ja edistää työkykyään ja hyvinvointiaan liikunnan avulla.

☒

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

☒
☒

käyttää liikunnan harrastamiseen tarvittavia motorisia perustaitoja

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

☒

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

Kestävän kehityksen edistäminen
Pakolliset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒
☒

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

Arviointi
Henkilö osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

☒

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

☒
☒

ymmärtää luonnonvarojen rajallisuuden ja kestävän käytön merkityksen kansallisesti

☒
☒

ymmärtää kiertotalouden periaatteen

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

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

Valinnaiset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒
☒
☒

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

Arviointi
Henkilö arvioi kestävään kehitykseen vaikuttavat tekijät työssään tai alallaan.

☒

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

☒
☒

arvioi keskeiset työpaikan tai alan kestävään kehitykseen vaikuttavat tekijät ohjeiden mukaisesti

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

☒

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

☒
☒
☒

valitsee kestävää kehitystä edistävät keinot ja toimintatavat ohjeiden mukaisesti

☒
☒
☒

toteuttaa suunnitelmaa työyhteisön jäsenten kanssa

aikatauluttaa tehtävät ja määrittää resurssit yhteistyössä muiden kanssa

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

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

☒

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

☒

esittää kehittämistarpeita ja jatkosuunnitelman kestävän kehityksen edistämiseksi
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