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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
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
Työtoiminnan keskeiset osatavoitteet ovat:
▪ 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
▪ vertaistuki
▪ ryhmässä tekeminen

3

Oppimisympäristön tunnistamisraportti

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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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

Taide ja luova ilmaisu
Pakolliset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☐
☒
☒

tunnistaa kulttuurien ja taiteen merkityksen hyvinvoinnille
ilmaista itseään taiteen ja luovan ilmaisun keinoin
ilmaista itseään luovasti kirjoittamalla ja hyödyntää kuvitteellisia tekstejä.

Arviointi
Henkilö tunnistaa kulttuurien ja taiteen merkityksen hyvinvoinnille.
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☐
☐

tunnistaa kulttuurien ja taiteen muotoja työssään

tunnistaa esimerkkejä paikallisesta, kansallisesta ja eurooppalaisesta kulttuurista ja taiteesta
ohjatusti

☐

havainnoi taiteen ja kulttuurin vaikutuksia hyvinvoinnille
Henkilö ilmaisee itseään taiteen ja luovan ilmaisun keinoin.

☒
☒

kehittää omaa luovaa ilmaisuaan osittain ohjatusti

☒
☒
☐

kokeilee luovaa kirjoittamista

ilmaisee itseään taiteen ja luovan ilmaisun keinoin itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa
osittain ohjatusti
Henkilö ilmaisee itseään luovasti kirjoittamalla ja hyödyntää kuvitteellisia tekstejä.
hyödyntää kirjoittaessaan kuvitteellisia tekstejä
tunnistaa kaunokirjallisuudesta esimerkkejä työnsä tueksi

Valinnaiset osaamistavoitteet
Henkilö osaa

☒
☒

havainnoida ja kerätä tietoa kulttuuriympäristöstä ja sen ilmiöistä
suunnitella ja kokeilla teoksen, tuotteen tai palvelun toteuttamista luovan ilmaisun keinoin.

Arviointi
Henkilö havainnoi ja kerää tietoa kulttuuriympäristöstä ja sen ilmiöistä.

☒
☒

havainnoi kulttuuriympäristöään yhdessä muiden kanssa

☒
☒

suunnittelee pienimuotoisen teoksen, tuotteen tai palvelun käyttäen luovan ilmaisun keinoja

kerää tietoa kulttuuriympäristönsä ilmiöistä työskentelynsä tueksi
Henkilö suunnittelee ja kokeilee teoksen, tuotteen tai palvelun toteuttamista luovan ilmaisun keinoin.
kokeilee pienimuotoisen teoksen, tuotteen tai palvelun toteuttamista luovan ilmaisun keinoin

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
tuntee kansalaisen perusoikeuksia ja velvollisuuksia

selvittää joitain yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoja ja toimii aktiivisena kansalaisena
Henkilö toimii yhteiskunnan palveluiden käyttäjänä ja kuluttajana.
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☒
☒
☒

käyttää tarvitsemiaan yhteiskunnallisia palveluja

☒
☒
☒
☒
☒

tunnistaa yhteiskuntaan ja omaan taloudelliseen tilanteeseensa keskeisesti vaikuttavia tekijöitä

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

☐

kertoo esimerkkejä kansantalouden peruskäsitteistä ja keskeisistä toimijoista

arvioi toimialansa merkitystä yhteiskunnassa osittain ohjatusti
Henkilö tulkitsee kansantalouden peruskäsitteitä ja tunnistaa keskeiset toimijat.
selvittää yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen heijastumista oman alan työpaikkoihin ja
työllisyyteen

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
tuntee työmarkkinajärjestelmän keskeisiä periaatteita
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☐
☐

tietää esimerkkejä alansa ammatillisista verkostoista

☐
☐

perehtyy oman alan työehtoihin ja keskeiseen työlainsäädäntöön osittain ohjattuna

☒
☒
☒
☒

noudattaa annettuja työaikoja ja sovittuja toimintatapoja

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

☐
☐

etsii tietoa oman alansa työpaikoista kansallisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla osittain ohjatusti

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

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

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
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☒

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

☐ 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.
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☒

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

☒
☒

ymmärtää luonnonvarojen rajallisuuden ja kestävän käytön merkityksen kansallisesti

☒
☒
☒

ymmärtää kiertotalouden periaatteen

☒
☒

tunnistaa työhön liittyviä joitakin vaiheita ja tilanteita, joihin sisältyy eettisiä valintoja

tunnistaa keskeiset toimintatavat kestävän kehityksen edistämiseen käyttäen apuna asiantuntijoita
Henkilö ottaa huomioon elinkaariajattelun periaatteet.
tunnistaa tuotteen tai palvelun energia- ja materiaalitehokkuuden

määrittää jonkin tuotteen elinkaaren yleisellä tasolla
Henkilö pohtii ratkaisuja eettisistä näkökulmista.
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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