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TYÖVALMENNUSÄÄTIÖ AVITUS  EKOCENTER  
 
Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen tutkinnon perusteiden avulla 
 
 
Tutkinnon perusteet:  YHTEISET TUTKINNON OSAT 
 
 
Paikka:   EkoCenter 

Metsurintie 2 
42300 JÄMSÄNKOSKI 
puh. 040 763 3789 
 

 
Vastaava työvalmentaja:  Jukka Savola 
  puh 040 763 3789 
  jukka.savola@avitus.net 

atk@avitus.net 
 

Työvalmentaja: Raija Nikula 
  puh 040 560 8008 
  raija.nikula@avitus.net 
 
Aika:   16.11.2016 
 
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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Työpajan ominaispiirteet: 
 
▪ Työllisyyden edistäminen ja yksilöllinen tukeminen työhön, koulutukseen ja/tai kuntoutukseen 
▪ Kuntouttavan ja valmentavan toiminnan kehittäminen 
▪ Elämänhallintataitojen lisääminen 
▪ Elämänlaadun parantaminen 
▪ Vapaa-ajan toimintojen aktivoiminen 
▪ Syrjäytymisen ehkäisy 
▪ Eriarvoisuuden vähentäminen 
▪ Henkilökohtainen ohjaaminen 
 
Työvälineet ja menetelmät 
▪ Ryhmävalmennusta, kerran viikossa kokoontuva laitteistoryhmä, pajalla olevien nuorten kanssa 

toimivan yksilövalmentajan nuorten ryhmä (kokoontuu n. joka toinen viikko pariksi tunniksi 
ajankohtaisten aiheiden pariin), viikoittainen kävelylenkki ja punttisaliharjoittelu (perustuu 
vapaaehtoisuuteen) 

▪ Yksilövalmennusta yksilövalmentajan ja työvalmentajien ohjauksessa 
 
 
Työpajaympäristön henkilöstöresurssit:  
▪ 26 valmentautujaa 
▪ 2 työvalmentajaa 
 
 
Katso lisää: 
 
http://www.avitus.net/ 
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 3 YHTEISET TUTKINNON OSAT 
 
 
Työpaikan toimintaympäristöissä on mahdollista hankkia osaamista lihavoiduista tutkinnon osista.  

Valinnaiset tutkinnon osat 

Yritystoiminnan suunnittelu 

 

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 

 

                       Yhteiskuntataidot 

                       Työelämätaidot 

                    Yrittäjyys ja yritystoiminta 

                    Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 4 Yhteenveto työpajan valmennuksessa saavutetusta osaamisesta suhteessa tutkinnon perusteiden 
ammattitaitovaatimuksiin 
 
YHTEISET TUTKINNON OSAT 
 

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 

Yhteiskuntataidot 

Pakolliset osaamistavoitteet 

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu): 

 

 osaa toimia kansalaisena ja osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon 

osaa toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteita noudattaen 

osaa suunnitella ja hoitaa omaa talouttaan sekä arvioida siihen liittyviä riskejä 

hyödyntää sosiaalista mediaa aktiivisen osallistumisen keinona  

osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja ja toimia kuluttajana. 

 

Valinnaiset osaamistavoitteet 

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu): 

 osaa hakea tietoa yhteiskunnallisista vaikuttamismahdollisuuksista ja yhteiskunnallisesta 

päätöksenteosta myös Euroopan unionista 

tuntee oman alan yhteiskunnallisen merkityksen ja vaikuttavuuden 

 osaa seurata yhteiskunnallista keskustelua ja taloutta koskevaa uutisointia  

 osaa kuvata yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen heijastumista oman alan 

työpaikkoihin ja työllisyyteen 

 osaa selvittää kansantalouden peruskäsitteitä ja sen keskeisimpiä toimijoita sekä arvioida 

niiden merkityksen kansantaloudelle. 

Työelämätaidot 

Pakolliset osaamistavoitteet 

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu): 

 

 osaa hakea itselleen työpaikkaa  

 osaa kuvata työsopimusjärjestelmää ja työsopimuksen keskeiset asiat 

 osaa perehtyä työpaikan toimintaan ja työtehtäviin sekä huolehtia työturvallisuudesta 

 osaa työskennellä työpaikassa ja kehittää osaamistaan. 
 

Valinnaiset osaamistavoitteet 

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu): 

 

 osaa edistää työyhteisön ilmapiiriä ja henkilöstön osallisuutta 

 osaa toimia työpaikan eri tehtävissä 



 

 

 5  osaa osaltaan vastata työpaikan työtehtävien etenemisestä ja työn laadusta sekä näiden 

kehittämisestä 

 osaa kehittää omaa osaamistaan  

osaa hakea työtä kansainvälisiltä työmarkkinoilta ja erityisesti EU-maista. 

Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto  

Pakolliset osaamistavoitteet 

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu): 

 

 osaa laatia itselleen terveellisiä elämäntapoja, työkykyä ja liikuntaa edistävän 

suunnitelman ja toimia sen mukaisesti 

 osaa edistää ja ylläpitää opiskelu-, toiminta- ja työkykyään  

 osaa ottaa huomioon ravitsemuksen merkityksen terveydelle sekä tupakoinnin ja 

päihteiden haittavaikutukset  

 osaa kuvata mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen ihmisen 

hyvinvoinnille 

  osaa edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia  

  osaa kehittää toimintatapojaan ja toimintaympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyttä  

 osaa toimia turvallisesti ja ergonomisesti, ehkäistä tapaturmia, toimia ensiaputilanteissa 

sekä hakea apua.  

 
Valinnaiset osaamistavoitteet 

Ammattitaitovaatimukset voidaan saavuttaa seuraavilta osin (rastitettu): 

 

 osaa kuvata väestön terveyseroja ja tavallisimpien kansansairauksien riskitekijöitä ja 

niiden ennaltaehkäisyä 

 osaa arvioida fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykkiseen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä 

omassa elämäntavassaan ja toimintaympäristössään 

 osaa tarvittaessa käyttää sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluja  

 osaa hyödyntää terveysliikuntaa  

 osaa edistää ryhmän jäsenenä ryhmän toimintaa ja osallistua työ- ja opiskelukyvyn sekä 

hyvinvoinnin edistämiseen. 

 
 


