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Oppimisympäristön tunnistaminen: 
 

Tämän oppimisympäristön tunnistaminen on toteutettu PAIKKO ® 
mallin mukaisesti. Tunnistustyö työyksikössä on toteutettu 
ulkopuolisen asiantuntijan toimesta, jolla on riittävä asiantuntemus 
ammatillisen tutkinnon perusteesta. 

 

PAIKKO ® on Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n hallinnoima 

tuotemerkki, jonka työkaluja ovat ammatillisten perustutkintojen 
työversiot, oppimisympäristöjen raportit sekä osaamistodistus. Malli 
perustuu vuosina 2012-2013 toteutetun ESR –hankkeen tekemään 
kehittämistyöhön. 
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Pajan toiminta: 
▪ Paja toimii sähköelektroniikan vastaanottopisteenä kierrättäen tuotteen uudelleen alkuperäisessä 

tarkoituksessa tai purkaen jakeena myytäväksi edelleen. Pajalla on kierrätysmyymälä ja sinne 
otetaan vastaan huonekaluja sekä muuta kodin esineistöä myytäväksi edelleen. Kaikki myytävät 
tuotteet ovat puhdistettuja ja tarkastettuja. 

▪ Työpajalla on mahdollisuus ohjautua tietohallinnan, myymälän, kuljetuksen, siivouksen ja 
elektroniikan purku- ja testaustyön pariin. 

▪ Pajalla työskentelevät palkkatukityössä olevat henkilöt ohjaavat valmennuksessa olevien 
valmentautujien työtä ryhmissä sekä yksilötasolla vakituisen henkilöstön opastuksella. 
 

 
Ohjaustoiminnan toteuttaminen: 
▪ Asiakkaiden työllisyyden edistäminen  
▪ Yksilöllinen tukeminen työhön, koulutukseen ja/tai kuntoutukseen  
▪ Kuntouttavan ja valmentavan toiminnan kehittäminen ja ohjaaminen 
▪ Elämänlaadun ja elämänhallintataitojen ohjaaminen 
▪ Vapaa-ajan toimintoihin aktivoiminen 
▪ Syrjäytymisen ehkäisy 
▪ Eriarvoisuuden vähentäminen 
▪ Yksilö- ja ryhmäohjaus 

 
 
Pajan koko: 
▪ 2 työvalmentajaa sekä yksilövalmentajan tuottamat palvelut pajalle 
▪ 22 - 26 valmentautujaa ja ryhmissä 8 – 12 valmentautujaa 
 

 
 

 
 
 
Katso lisää: 
http://www.avitus.net/ 
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NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 
 
Työpaikan toimintaympäristöissä on mahdollista hankkia osaamista lihavoiduista tutkinnon osista 
 
 
Pakolliset tutkinnon osat 
 

Ohjaajuus 
Ohjaus eri toimintaympäristöissä 
Ohjauksen menetelmät 

 
Valinnaiset tutkinnon osat 
 

Kansalais- ja järjestötoiminnan ohjaus 
Projektitoiminnan ohjaus 
Nuorten sosiaalinen vahvistaminen 
Monikulttuurisen toiminnan ohjaus 
Ikääntyvien ohjaus 
Palvelujen tuottaminen 
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Yhteenveto työympäristön ohjauksessa saavutetusta osaamisesta suhteessa tutkinnon 
perusteiden ammattitaitovaatimuksiin 
 
 
Pakolliset tutkinnon osat 

Ohjaajuus  

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu): 

 
 osaa käyttää työssään omaa ohjaajuuttaan ja toimia nuoriso- ja vapaa-aikatyön 

ammatillisten periaatteiden ja arvopohjan mukaan 
 toimii ohjaustyössään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti 
 soveltaa ohjaussuunnitelmia yksilön ja ryhmän ohjauksessa 

tarkoituksenmukaisella tavalla 
 toimii toteuttaen kasvatusvastuuta ja kasvatuksellisia tavoitteita  
 tiedostaa oman ammatillisen kasvunsa ja sen merkityksen nuoriso- ja vapaa-

aikatyössä 
 ottaa huomioon ohjattavien erilaisuuden sekä erityisen tuen tarpeen 
 huolehtii ohjattavien kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta ja ottaa huomioon 

nuoriso- ja vapaa-aikatyön työturvallisuuteen liittyvät tekijät 
 toteuttaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta vahvistavia ohjaustilanteita yksilö- ja 

ryhmänohjauksessa 
 tuntee ihmisen elämänkaaren ja eri ikävaiheisiin liittyvät kehityshaasteet  
 osaa kohdata ja ohjata eri-ikäisiä  
 osaa auttaa ohjattavia vaikeissa elämäntilanteissa ja kykenee toimimaan 

tukena myös laajempaa yhteisöä koskettavissa kriiseissä 
 tuntee sosiaalisen vahvistamisen periaatteet ja osaa soveltaa niitä omassa 

työssään 
 ymmärtää ryhmädynamiikan lainalaisuudet 
 toimii työssään ja ohjaustilanteissa ammattieettisesti. 

  

Ohjaus eri toimintaympäristöissä    

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu): 

 osaa työskennellä nuoriso- ja vapaa-aika-alan toimintaympäristöissä 
(valtio/kunta/yksityinen/kolmas sektori) työyhteisön jäsenenä  

 toteuttaa eri toimintaympäristöjen mukaista tavoitteellista toimintaa erilaisille 
kohderyhmille 

 tuntee alan erityiset ja työn yleiset säädökset ja turvallisuus- ja laatutekijät 
sekä osaa noudattaa ja soveltaa niitä työssään 

 tuntee yhteistyökumppaneita ja osaa moniammatillisen yhteistyön 
menetelmiä 

 tuntee työn päätöksentekorakenteet ja rahoitusmahdollisuuksia ja osaa ottaa 
toiminnassaan huomioon taloudelliset edellytykset. 
 
 



 

 

 5 Palvelujen tuottaminen  

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu): 

 osaa suunnitella, arvioida ja kehittää itsenäisesti tavoitteellisia 
toimintakokonaisuuksia tai sen osia kohderyhmän mukaan 

 osaa toimia alan palveluita suunnittelevan, toteuttavan ja arvioivan työryhmän 
jäsenenä  

 tuntee palveluiden tuotteistamisen keskeiset menetelmät ja osaa käyttää niitä  
 ottaa huomioon käytettävissä olevat resurssit ja toiminnan tuottavuuden 
 osaa laatia markkinointisuunnitelmia ja hoitaa itsenäisesti markkinointia  
 suunnittelee alan palveluita ympäristövastuullisesti 
 osaa arvioida palvelun laatua. 

 
 
 


