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KOOSTE ORGANISAATION OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ
Tunnistetut oppimisympäristöt:
Organisaatio: Tornion Työvoimalasäätiö.
Osoite: Kauppakatu 10, 95400 Tornio.
Yhteystiedot: www.tyovoimalasaatio.fi.
Yhteyshenkilö: Samuel Juntunen

Toimipisteet ja yksiköt/osastot, paikkakunta:













Pesula. Tekstiilihuolto, Tornio
Auto- ja metallipaja. Metallityöt ja autokorjaamo, Tornio
Kuljetus. Logistiikkatyöt, Tornio
Ekoterminal. Kierrätystavaran vastaanotto ja purku, Tornio
Puupaja. Puutyöt ja huonekalujen kunnostus, Tornio
Kädentaidot ja luova toiminta, Tornio.
Tekstiilityöt ja muu käsityö, Tornio
Keittiö. Keittiötyö, Tornio
Daattori, ATK-alan työt, Tornio
Siivous. Puhdistuspalvelutyöt, Tornio
Toimisto. Toimistotyöt, Tornio
Muu valmennustyö eri toimipisteissä, Tornio

Tunnistetut oppimisympäristöt tutkinnoittain:





















Autoalan perustutkinto
Kone- ja metallialan perustutkinto
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto (sovelletuin osin)
Kotityö- ja puhdistuspalveluiden perustutkinto
Logistiikan perustutkinto
Pintakäsittelyalan perustutkinto
Puualan perustutkinto
Rakennusalan perustutkinto (sovelletuin osin)
Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto
Käsi- ja taideteollisuuden perustutkinto
Hotelli- ja cateringalan perustutkinto
Elintarvikealan perustutkinto
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto ICT
Prosessiteollisuuden perustutkinto (sovelletuin osin)
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto
Kuvallisen ilmaisun perustutkinto
Suunnitteluassistentin perustutkinto (sovelletuin osin)
Kaivosalan perustutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Organisaatio / kaupunki: Tornion Työvoimalasäätiö/Tornio
Nettiosoite: www.tyovoimalasaatio.fi
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Matkailualan perustutkinto (sovelletuin osin)
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
Liiketalouden perustutkinto
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan perustutkinto

= mahdollisuus suorittaa koko tutkinto

Erityisiä huomioita: Oppimisympäristöissä on mahdollisuus oppia osia yllä mainittujen perustutkintojen
sisällöistä. Tunnistus on tehty yhteistyössä työvalmentajan ja ammattioppilaitoksen (Lappia, LAO) kunkin
kyseisen alan opettajan kanssa.
Oppimisympäristöt tunnistettu: 2009-2014
Oppimisympäristön tunnistaja ja organisaatio: Jarno Niskala ja Tarja Luukas, Uusi Väylä Ammattiin –
projekti (UVA/UVA2). Ammattiopisto Lappia, Lapin ammattiopisto, Tornion Työvoimalasäätiö
Päivitetty: Lisää tähän päivämäärä

Organisaatio / kaupunki: Tornion Työvoimalasäätiö/Tornio
Nettiosoite: www.tyovoimalasaatio.fi
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PESULA
Oppimisympäristön tunnistaminen (yksiköt ja osastot): Tekstiilihuolto

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO
Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu
www.oph.fi (lähde) 2010


Vaatteiden ja tekstiilien huolto (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, Kotityöpalvelujen koulutusohjelma,
kodinhuoltaja, Puhdistuspalvelujen koulutusohjelma, toimitilahuoltaja)

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO 2009, TEKSTIILIHUOLLON KOULUTUSOHJELMA,
TEKSTIILIHUOLTAJA








Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen (10 ov, pakollinen tutkinnon osa, Vaatetuksen
koulutusohjelma, Vaatetusompelija, sisustusompelija, modisti, vaatturi, Tekstiilitekniikan
koulutusohjelma, tekstiilinvalmistaja, Tekstiilihuollon koulutusohjelma, tekstiilihuoltaja,
jalkinealan koulutusohjelma, suutari)
Tekstiilihuoltopalvelut (25 ov, pakollinen tutkinnon osa, Tekstiilihuollon koulutusohjelma,
tekstiilihuoltaja)
Vesipesu (25 ov, pakollinen tutkinnon osa, Tekstiilihuollon koulutusohjelma, tekstiilihuoltaja)
Mattohuolto (20 ov, valinnainen tutkinnon osa, Tekstiilihuollon koulutusohjelma, tekstiilihuoltaja)
Sairaalatekstiilien huolto (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, Tekstiilihuollon koulutusohjelma,
tekstiilihuoltaja)

Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus/ valmennus: Pesulassa hoidetaan pääasiassa eri laitosten,
mutta myös muiden yhteisöjen ja yksityisten vaatehuoltoa. Suurina yksittäisinä asiakkaina ovat terveyskeskus ja
vanhainkoti sekä koulut. Yksityisasiakkaita ovat lähinnä kotipalvelun piiriin kuuluvat vanhukset. Työhön kuuluu
pyykin pesua, kuivausta, prässäystä, mankelointia ja pieniä korjausompeluita.
Osaston koko (ohjaajat/valmentajat, valmentautujat): www.tyovoimalasaatio.fi
Tilat, koneet ja laitteet: Pesulassa on laitospesulan peruskoneistus.
Tuotteet ja palvelut: www.tyovoimalasaatio.fi
Erityisiä huomioita: www.tyovoimalasaatio.fi
Päiväys: 2010 Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet:
(tehtävä, organisaatio): UVA2, työpaja, ammattioppilaitos
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Osaston työvalmentaja puh.050 5972063

Organisaatio / kaupunki: Tornion Työvoimalasäätiö/Tornio
Nettiosoite: www.tyovoimalasaatio.fi
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SIIVOUS
Oppimisympäristön tunnistaminen (yksiköt ja osastot): Siivous eri yksiköissä

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO
Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu
www.oph.fi (lähde) 2010


















Ateria- ja kahvituspalvelut (15 ov) pakolliset tutkinnon osat, Kotityöpalvelujen koulutusohjelma
tai osaamisala, kodinhuoltaja ja Puhdistuspalvelujen koulutusohjelma tai osaamisala,
toimitilahuoltaja Vesipesu (25 ov, pakollinen tutkinnon osa, Tekstiilihuollon koulutusohjelma,
tekstiilihuoltaja)
Ylläpitosiivous (15 ov) pakolliset tutkinnon osat, Kotityöpalvelujen koulutusohjelma tai
osaamisala, kodinhuoltaja ja Puhdistuspalvelujen koulutusohjelma tai osaamisala,
toimitilahuoltaja
Asiakkaiden avustaminen (10 ov) Kotityöpalvelujen koulutusohjelma tai osaamisala, kodinhuoltaja
Kodin perussiivous ja vaatehuoltopalvelut (10 ov) Kotityöpalvelujen koulutusohjelma tai
osaamisala, kodinhuoltaja
Kotiruokapalvelut (10 ov) Kotityöpalvelujen koulutusohjelma tai osaamisala, kodinhuoltaja
Perussiivous (20 ov) pakolliset tutkinnon osat Puhdistuspalvelujen koulutusohjelma tai
osaamisala, toimitilahuoltaja
Toimitilapalvelut (10 ov)pakolliset tutkinnon osat Puhdistuspalvelujen koulutusohjelma tai
osaamisala, toimitilahuoltaja
Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen (10 ov) valinnaiset tutkinnon osat
Puhdistuspalvelujen koulutusohjelma tai osaamisala, toimitilahuoltaja. Kotityöpalvelujen
koulutusohjelma tai osaamisala, kodinhuoltaja
Kodin siivous erityistilanteissa (10 ov) valinnaiset tutkinnon osat Puhdistuspalvelujen
koulutusohjelma tai osaamisala, toimitilahuoltaja. Kotityöpalvelujen koulutusohjelma tai
osaamisala, kodinhuoltaja
Perhejuhlapalvelut (10 ov) valinnaiset tutkinnon osat Puhdistuspalvelujen koulutusohjelma tai
osaamisala, toimitilahuoltaja. Kotityöpalvelujen koulutusohjelma tai osaamisala, kodinhuoltaja
Piha-alueen ja huonekasvien hoito (10 ov) valinnaiset tutkinnon osat. Puhdistuspalvelujen
koulutusohjelma tai osaamisala, toimitilahuoltaja. Kotityöpalvelujen koulutusohjelma tai
osaamisala, kodinhuoltaja
Vaatteiden ja tekstiilien huolto (10 ov) valinnaiset tutkinnon osat. Puhdistuspalvelujen
koulutusohjelma tai osaamisala, toimitilahuoltaja. Kotityöpalvelujen koulutusohjelma tai
osaamisala, kodinhuoltaja

Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus/ valmennus: Siivousympäristöt säätiöllä vaihtelevat
pienteollisuustiloista keittiö- ja toimistotiloihin. Siivous on niin sanottua ylläpitosiivousta käsittäen
lattioiden, wc-tilojen, työhuoneiden, käytävien, portaikkojen ym. puhdistuksen. Puhdistukseen kuuluu
huolehtia muun muassa huonekasveista, roskien tyhjennyksistä ja työvälineiden huollosta.
Osaston koko (ohjaajat/valmentajat, valmentautujat): www.tyovoimalasaatio.fi
Tilat, koneet ja laitteet: Työvälineisiin kuuluvat lähinnä käsikäyttöiset peruspuhdistusvälineet.
Tuotteet ja palvelut: www.tyovoimalasaatio.fi
Erityisiä huomioita: www.tyovoimalasaatio.fi
Organisaatio / kaupunki: Tornion Työvoimalasäätiö/Tornio
Nettiosoite: www.tyovoimalasaatio.fi
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Päiväys: 2010
Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet:
(tehtävä, organisaatio): UVA2, työpaja, ammattioppilaitos
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Osaston työvalmentaja puh.0400 410847

AUTO- JA METALLIPAJA
Oppimisympäristön tunnistaminen (yksiköt ja osastot): Autokorjaamo, metallityöverstas

AUTOALAN PERUSTUTKINTO
Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu
www.oph.fi (lähde) 2010



















Auton tai moottoripyörän huoltaminen (30 ov, Autotekniikan koulutusohjelman tai osaamisalan
pakolliset tutkinnon osat, ajoneuvoasentaja)
Auton korjaaminen (30 ov, Autotekniikan koulutusohjelman tai osaamisalan pakolliset tutkinnon
osat, ajoneuvoasentaja)

Huolto- ja korjaustyöt (20 ov, autokorinkorjauksen koulutusohjelman tai osaamisalan pakolliset
tutkinnon osat, autokorinkorjaaja)
Pintavauriotyöt (20 ov, autokorinkorjauksen koulutusohjelman tai osaamisalan pakolliset tutkinnon
osat, autokorinkorjaaja)
Mittaus- ja korivauriotyöt (20 ov, autokorinkorjauksen koulutusohjelman tai osaamisalan pakolliset
tutkinnon osat, autokorinkorjaaja)
Pienkoneiden korjaaminen (30 ov, Moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen koulutusohjelman
pakolliset tutkinnon osat, pienkonekorjaaja)
Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus (10 ov, valinnaiset tutkinnon osat, autotekniikan
koulutusohjelma, autokorinkorjauksen koulutusohjelma, moottorikäyttöisten pienkoneiden
korjauksen koulutusohjelma)
Rengastyöt (10 ov, valinnaiset tutkinnon osat, autotekniikan koulutusohjelma,
autokorinkorjauksen koulutusohjelma, moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen
koulutusohjelma)
Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus (10 ov, valinnaiset tutkinnon osat,
autotekniikan koulutusohjelma, autokorinkorjauksen koulutusohjelma, moottorikäyttöisten
pienkoneiden korjauksen koulutusohjelma)
Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus (10 ov, valinnaiset tutkinnon osat, autotekniikan
koulutusohjelma, autokorinkorjauksen koulutusohjelma, moottorikäyttöisten pienkoneiden
korjauksen koulutusohjelma)
Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien korjaus (10 ov, valinnaiset tutkinnon osat,
autotekniikan koulutusohjelma, autokorinkorjauksen koulutusohjelma, moottorikäyttöisten
pienkoneiden korjauksen koulutusohjelma)
Paineilmajarrujen testaus ja korjaus (10 ov, valinnaiset tutkinnon osat, autotekniikan
koulutusohjelma, autokorinkorjauksen koulutusohjelma, moottorikäyttöisten pienkoneiden
korjauksen koulutusohjelma)

Organisaatio / kaupunki: Tornion Työvoimalasäätiö/Tornio
Nettiosoite: www.tyovoimalasaatio.fi

Oppimisympäristön tunnistamisraportti

-7-

Tornion Työvoimalasäätiö

























Maalauksen esikäsittelytyöt (10 ov, valinnaiset tutkinnon osat, autotekniikan koulutusohjelma,
autokorinkorjauksen koulutusohjelma, moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen
koulutusohjelma)
Auton turvavarustetyöt (10 ov, valinnaiset tutkinnon osat, autotekniikan koulutusohjelma,
autokorinkorjauksen koulutusohjelma, moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen
koulutusohjelma)
Auton korin sähkövarustetyöt (10 ov, valinnaiset tutkinnon osat, autotekniikan koulutusohjelma,
autokorinkorjauksen koulutusohjelma, moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen
koulutusohjelma)
Auton lisävarustetyöt (10 ov, valinnaiset tutkinnon osat, autotekniikan koulutusohjelma,
autokorinkorjauksen koulutusohjelma, moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen
koulutusohjelma)
Eri materiaalien korjaus- ja maalaustyöt (10 ov, valinnaiset tutkinnon osat, autotekniikan
koulutusohjelma, autokorinkorjauksen koulutusohjelma, moottorikäyttöisten pienkoneiden
korjauksen koulutusohjelma)
Autokorintyöt (10 ov, valinnaiset tutkinnon osat, autotekniikan koulutusohjelma,
autokorinkorjauksen koulutusohjelma, moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen
koulutusohjelma)
Kuviomaalaustyöt (10 ov, valinnaiset tutkinnon osat, autotekniikan koulutusohjelma,
autokorinkorjauksen koulutusohjelma, moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen
koulutusohjelma)
Maastoajoneuvojen, mopojen ja mopoautojen huolto ja korjaus (10 ov, valinnaiset tutkinnon osat,
autotekniikan koulutusohjelma, autokorinkorjauksen koulutusohjelma, moottorikäyttöisten
pienkoneiden korjauksen koulutusohjelma)
Moottoripyörien huolto ja korjaus (10 ov, valinnaiset tutkinnon osat, autotekniikan
koulutusohjelma, autokorinkorjauksen koulutusohjelma, moottorikäyttöisten pienkoneiden
korjauksen koulutusohjelma)
Venemoottoreiden ja varusteiden asennus, huolto ja korjaus (10 ov, valinnaiset tutkinnon osat,
autotekniikan koulutusohjelma, autokorinkorjauksen koulutusohjelma, moottorikäyttöisten
pienkoneiden korjauksen koulutusohjelma)
Uusien tuotteiden varustelu ja kokoaminen (10 ov, valinnaiset tutkinnon osat, autotekniikan
koulutusohjelma, autokorinkorjauksen koulutusohjelma, moottorikäyttöisten pienkoneiden
korjauksen koulutusohjelma)
Varaosavaraston hoitaminen (10 ov, valinnaiset tutkinnon osat, autotekniikan koulutusohjelma,
autokorinkorjauksen koulutusohjelma, moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen
koulutusohjelma)

Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus/ valmennus: Autopajalla tehdään moottoriajoneuvojen ja
muiden koneiden huoltoja ja korjauksia. Huoltoa ja korjauksia tehdään moottoreihin, voimansiirtoon,
korin metalliosiin sekä lisäksi esimerkiksi sähkö- ja muihin varusteisiin. Autopajalla on toimivat
yhteistyösuhteet alan yrityksiin. Ajoneuvo-/kone- sekä metallityöt tukevat hyvin toisiaan niin välineistön,
työtehtävien kuin osaamisen kertymisen kannalta. Pajalla on peruskorjaamotyöhön tarvittavat välineet ja
henkilöstöllä hyvä alan osaaminen.
Osaston koko (ohjaajat/valmentajat, valmentautujat): www.tyovoimalasaatio.fi
Tilat, koneet ja laitteet: Autokorjaamon perustyövälineet
Tuotteet ja palvelut: www.tyovoimalasaatio.fi
Erityisiä huomioita: www.tyovoimalasaatio.fi
Päiväys: 2010

Organisaatio / kaupunki: Tornion Työvoimalasäätiö/Tornio
Nettiosoite: www.tyovoimalasaatio.fi
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Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet:
(tehtävä, organisaatio): UVA2, työpaja, ammattioppilaitos
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Osaston työvalmentaja 0400 275715

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO
Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu
www.oph.fi (lähde) vuosi 2010





















Asennuksen ja automaation perustyöt (10 ov, pakolliset tutkinnon osat, valmistustekniikan
koulutusohjelma, koneenasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja, työvälinevalmistaja,
hienomekaanikko)
Koneistuksen perustyöt (10 ov, pakolliset tutkinnon osat, valmistustekniikan koulutusohjelma,
koneenasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja, työvälinevalmistaja, hienomekaanikko)
Levytöiden ja hitsauksen perustyöt (10 ov, pakolliset tutkinnon osat, valmistustekniikan
koulutusohjelma, koneenasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja, työvälinevalmistaja,
hienomekaanikko)
Koneistus (20 ov, Valmistustekniikan koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat, koneenasentaja,
koneistaja, levyseppähitsaaja, työvälinevalmistaja, hienomekaanikko)
Levy- ja hitsaustyöt (20 ov, Valmistustekniikan koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat,
koneenasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja, työvälinevalmistaja, hienomekaanikko)
Koneenasennus (20 ov, Valmistustekniikan koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat,
koneenasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja, työvälinevalmistaja, hienomekaanikko)
Työvälinevalmistus (20 ov, Valmistustekniikan koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat,
koneenasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja, työvälinevalmistaja, hienomekaanikko)
Hienomekaaninen valmistus (20 ov, Valmistustekniikan koulutusohjelman pakolliset tutkinnon
osat, koneenasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja, työvälinevalmistaja, hienomekaanikko)
Kunnossapito (20 ov, Valmistustekniikan koulutusohjelman pakolliset tutkinnon osat,
koneenasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja, työvälinevalmistaja, hienomekaanikko)
Asennushitsaus (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, valmistustekniikan koulutusohjelma,
koneenasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja, työvälinevalmistaja, hienomekaanikko)
Hitsaus (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, valmistustekniikan koulutusohjelma, koneenasentaja,
koneistaja, levyseppähitsaaja, työvälinevalmistaja, hienomekaanikko)
Levy- ja teräsrakennetyöt (20 ov, valinnainen tutkinnon osa, valmistustekniikan koulutusohjelma,
koneenasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja, työvälinevalmistaja, hienomekaanikko)
Rakennusten teräsosien valmistus (10 ov valinnainen tutkinnon osa, valmistustekniikan
koulutusohjelma, koneenasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja, työvälinevalmistaja,
hienomekaanikko)
Ohutlevytyöt (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, valmistustekniikan koulutusohjelma,
koneenasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja, työvälinevalmistaja, hienomekaanikko)
Manuaalikoneistus (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, valmistustekniikan koulutusohjelma,
koneenasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja, työvälinevalmistaja, hienomekaanikko)
Konepajamittaus (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, valmistustekniikan koulutusohjelma,
koneenasentaja, koneistaja, levyseppähitsaaja, työvälinevalmistaja, hienomekaanikko)

Organisaatio / kaupunki: Tornion Työvoimalasäätiö/Tornio
Nettiosoite: www.tyovoimalasaatio.fi
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Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus/ valmennus: Työvoimalasäätiön metallipaja toimii yhdessä
autopajan kanssa työpajamuotoisena sosiaalisen työllistämisen ja valmennuksen yksikkönä. Pajojen
työtehtävät muodostuvat auto-, kone- ja metallialan tilaustöistä. Metallitöitä tehdään yksityisille
asiakkaille ja kunnan tilauksesta.
Metallialan ja autoalan työtehtävät limittyvät kätevästi toisiinsa palvellen näin toisiaan ja laajentaen
samalla pajan ammatillisen osaamisen kerryttämisen mahdollisuuksia. Metallialan työtehtäviä voidaan
toteuttaa pajalla hyvinkin monipuolisesti siinä määrin kun peruskoneistus tämän mahdollistaa.
Asennuksen, koneistuksen sekä levy- ja hitsaustöiden osa-alueita pajalla tehdään monipuolisesti.
Tietokoneohjattujen ja pidemmälle automatisoitujen laitteiden puuttuessa sovelletaan useasti muita
työtapoja.
Osaston koko (ohjaajat/valmentajat, valmentautujat): www.tyovoimalasaatio.fi
Tilat, koneet ja laitteet: Kone- ja laitekanta sisältää perinteisiä kone- ja metallipajan laitteita
pienempien ja keskisuurten kappaleiden leikkaamiseen, hitsaukseen ja muuhun työstämiseen, samoin
myös erilaisten asennusten ja koneistusten osalta. Metallipajan tuotevalikoimaan kuuluu muun muassa
jääkenttien terien korjaus/hionta. Erikoisuutena pajalla on myös aito vanhanajan sepän takomo/paja,
jossa rautaa työstetään käsityökaluin.

Tuotteet ja palvelut: www.tyovoimalasaatio.fi
Erityisiä huomioita: www.tyovoimalasaatio.fi
Päiväys: 2010
Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet:
(tehtävä, organisaatio): UVA2, työpaja, ammattioppilaitos
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Osaston työvalmentaja 0400 275715

KAIVOSALAN PERUSTUTKINTO
Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu
www.oph.fi (lähde) 2009




Kaluston kunnossapito (10 ov, valinnainen tutkinnon osa Kaivosalan koulutusohjelma, kaivosmies,
Kaivosalan koulutusohjelma, rikastaja)
Kaivoskoneet ja kunnossapito (10 ov, valinnainen tutkinnon osa Kaivosalan koulutusohjelma,
kaivosmies, Kaivosalan koulutusohjelma, rikastaja)

Organisaatio / kaupunki: Tornion Työvoimalasäätiö/Tornio
Nettiosoite: www.tyovoimalasaatio.fi

Oppimisympäristön tunnistamisraportti
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KULJETUSPAJA
Oppimisympäristön tunnistaminen (yksiköt ja osastot): Logistiikkapalvelut

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO
Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu
www.oph.fi (lähde) 2009,2010,2011,2012























Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (10 ov, pakollinen tutkinnon osa, kuljetuspalvelujen
koulutusohjelma, autonkuljettaja, linja-autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja)
Kuorma-auton tavarakuljetusten hallinta (30 ov, pakollinen tutkinnon osa, kuljetuspalvelujen
koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja)
Kuorma-autokuljetukset (20 ov, pakollinen tutkinnon osa, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma,
autonkuljettaja)
Tavaran vastaanotto ja säilytys (20 ov, pakollinen tutkinnon osa, varastopalvelujen
koulutusohjelma, varastonhoitaja)
Tavaran keräily ja lähetys (20 ov, pakollinen tutkinnon osa, varastopalvelujen koulutusohjelma,
varastonhoitaja)
Inventointi ja saldonhallinta (10 ov, pakollinen tutkinnon osa, varastopalvelujen koulutusohjelma,
varastonhoitaja)
Trukinkuljettajan tehtävät (10 ov, pakollinen tutkinnon osa, varastopalvelujen koulutusohjelma,
varastonhoitaja)
Työkoneiden käyttö ja huolto (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, varastopalvelujen
koulutusohjelma, varastonhoitaja, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja,
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja)
Elintarvikekuljetukset (20 ov, valinnainen tutkinnon osa, varastopalvelujen koulutusohjelma,
varastonhoitaja, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja,
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja)
Ympäristönhuollon kuljetukset (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, varastopalvelujen
koulutusohjelma, varastonhoitaja, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja,
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja)
Terminaalitoiminnot ja lastaus (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, varastopalvelujen
koulutusohjelma, varastonhoitaja, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja,
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja)
Vaarallisten aineiden käsittely (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, varastopalvelujen
koulutusohjelma, varastonhoitaja, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja,
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja)
Varaston tietojärjestelmät (5 ov, valinnainen tutkinnon osa, varastopalvelujen koulutusohjelma,
varastonhoitaja, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja,
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja)
Tavaran kuljettaminen (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, varastopalvelujen koulutusohjelma,
varastonhoitaja, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja,
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja)
Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, varastopalvelujen
koulutusohjelma, varastonhoitaja, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja,
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja)

Organisaatio / kaupunki: Tornion Työvoimalasäätiö/Tornio
Nettiosoite: www.tyovoimalasaatio.fi

Oppimisympäristön tunnistamisraportti
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Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus/ valmennus: Kuljetuspalvelut toimivat säätiön eri
toimipisteiden välillä ja hoitavat näiden väliset sisäiset kuljetukset. Lisäksi hoidetaan ulkopuolelle
meneviä ruokakuljetuksia ja tilausajoja. Säätiön toimipisteissä tapahtuu monenlaista toimintaa, jotka
vaativat valmiudet lähinnä tavaroiden / materiaalien kuljetukseen. Talon laaja toiminta tarjoaa myös
tukipalveluja kuljetus- ja logistiikkatehtävissä tarvittaviin osaamisalueisiin (esim. asiakaspalvelutyö,
työturvallisuus-, ensiapu ym. koulutukset). Kuljetuspalvelut hoidetaan peruskalustoon kuuluvilla kuormaautoilla ja pakettiautolla sekä tarvittaessa henkilöautolla. Kuljetuspalvelutoiminta säätiöllä on niin
sanotusti peruskuljetusten hoitamista peruskalustolla.
Varastojenhoitoon liittyviä tehtäviä tehdään säätiön useilla työpajoilla. Pesulan pesuaine- ja
liinavaatevarastointi sekä metallipajan työkalu- ja öljyvarastointi, puutavaran, sähkölaitteiden
purkuosien, ruokatavaroiden ja kierrätystavaran varastot pitävät sisällään monenlaista varastointiin
liittyvää osaamista. Yksittäisistä yksiköistä EkoTerminalissa on eniten varsinaista varastointityötä. Säätiön
varastotoimintojen kehittäminen esimerkiksi varastokirjanpidon osalta olisi hyödyllistä..
Osaston koko (ohjaajat/valmentajat, valmentautujat): www.tyovoimalasaatio.fi
Tilat, koneet ja laitteet: Kuorma-auto, pakettiautot, trukki
Tuotteet ja palvelut: www.tyovoimalasaatio.fi
Erityisiä huomioita: www.tyovoimalasaatio.fi
Päiväys: 2010
Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet:
(tehtävä, organisaatio): UVA2, työpaja, ammattioppilaitos
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Osaston työvalmentaja 0400 649899

PUUPAJA
Oppimisympäristön tunnistaminen (yksiköt ja osastot): Puutyöt

PUUALAN PERUSTUTKINTO
Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu
www.oph.fi (lähde) 2010






Materiaali- ja valmistustekniikka (20 ov, pakollinen tutkinnon osa, Teollisuuspuusepän
koulutusohjelma/osaamisala, puuseppä)
Asiakaslähtöinen valmistustoiminta (10 ov, pakollinen tutkinnon osa, Teollisuuspuusepän
koulutusohjelma/osaamisala, puuseppä)
Massiivipuutuotteiden valmistus (20 ov, valinnainen tutkinnon osa, Teollisuuspuusepän
koulutusohjelma/osaamisala, puuseppä)
Levytuotteiden valmistus (20 ov, valinnainen tutkinnon osa, Teollisuuspuusepän
koulutusohjelma/osaamisala, puuseppä)
Entisöinti ja puukorjaus (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, Teollisuuspuusepän
koulutusohjelma/osaamisala, puuseppä)

Organisaatio / kaupunki: Tornion Työvoimalasäätiö/Tornio
Nettiosoite: www.tyovoimalasaatio.fi
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Pintakäsittely (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, Teollisuuspuusepän koulutusohjelma/osaamisala,
puuseppä)

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO 2010




Puutuotepintakäsittelyn perustyöt (20 ov, pakollinen tutkinnon osa, Puutuotteiden
pintakäsittelyjen koulutusohjelma tai osaamisala, pintakäsittelijä)
Puupintojen pintakäsittelyt (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, Puutuotteiden pintakäsittelyjen
koulutusohjelma tai osaamisala, pintakäsittelijä)
Puutuotteiden pintakäsittely (30 ov, valinnainen tutkinnon osa, Puutuotteiden pintakäsittelyjen
koulutusohjelma tai osaamisala, pintakäsittelijä)

Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus/ valmennus: Asiakastöinä puupajalla valmistetaan erilaisia
puutuotteita ja korjauksia. Työpajalta löytyvät peruslaitteet puutuotteiden valmistukseen ja materiaalien
työstämiseen. Valmistus on luonteeltaan suhteellisen pienimuotoista ja on myös riippuvainen kulloinkin
pajalla työskentelevien taidoista. Pajalla muun muassa kunnostetaan huonekaluja, niiden pintoja sekä
puuosia. Sarjatuotantona puupajalla valmistetaan puisia rumpuja sekä aitaelementtejä. Pajalla on
maalaamo, jossa viimeisteltävät tuotteet pintakäsitellään.
Osaston koko (ohjaajat/valmentajat, valmentautujat): www.tyovoimalasaatio.fi
Tilat, koneet ja laitteet: Peruspuuntyöstökoneet + maalaamo
Tuotteet ja palvelut: www.tyovoimalasaatio.fi
Erityisiä huomioita: www.tyovoimalasaatio.fi
Päiväys: 2010
Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet:
(tehtävä, organisaatio): UVA2, työpaja, ammattioppilaitos
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Osaston työvalmentaja 0400 182096

Organisaatio / kaupunki: Tornion Työvoimalasäätiö/Tornio
Nettiosoite: www.tyovoimalasaatio.fi
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TEKSTIILITYÖT
Oppimisympäristön tunnistaminen (yksiköt ja osastot): Kädentaitojen ja luovan toiminnan työt

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO
Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu
www.oph.fi (lähde) 2009










Tekstiili- ja vaatetusalan perusosaaminen (10 ov, pakollinen tutkinnon osa, vaatetuksen
koulutusohjelma, vaatetusompelija, sisustusompelija, modisti, vaatturi)
Ompelun perusosaaminen (10 ov, pakollinen tutkinnon osa, vaatetuksen koulutusohjelma,
vaatetusompelija)
Vaateompelu ja asiakaspalvelu (30 ov, pakollinen tutkinnon osa, vaatetuksen koulutusohjelma,
vaatetusompelija)
Ammatillinen projektityö (10 ov, pakollinen tutkinnon osa, vaatetuksen koulutusohjelma,
vaatetusompelija)
Kaavoitus ja sarjonta (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, vaatetuksen koulutusohjelma,
vaatetusompelija, modisti, vaatturi)
Muotoilu ja valmistus (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, vaatetuksen koulutusohjelma,
vaatetusompelija, modisti, vaatturi)
Vaatetusalan erikoismateriaalien työstäminen (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, vaatetuksen
koulutusohjelma, vaatetusompelija, modisti, vaatturi)
Nahkatuotteiden valmistus (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, jalkinealan koulutusohjelma,
suutari)
Yrittäjyys (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, vaatetuksen koulutusohjelma, vaatetusompelija,
modisti, vaatturi, tekstiilitekniikan koulutusohjelma, tekstiilinvalmistaja, tekstiilihuollon
koulutusohjelma, tekstiilihuoltaja, jalkinealan koulutusohjelma, suutari)

Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus/ valmennus: Erilaiset tekstiilityöt, ompelu ja kudonta.
Myös käsi- ja taideteollisuusalan tutkinnon sisältöjä löytyy tekstiilipajalta (ks. Luova toiminta).
Osaston koko (ohjaajat/valmentajat, valmentautujat): www.tyovoimalasaatio.fi
Tilat, koneet ja laitteet: Tekstiilityökoneita, mm. teollisuus- ja kotiompelukoneita ja –saumuri.
Tuotteet ja palvelut: www.tyovoimalasaatio.fi
Erityisiä huomioita: www.tyovoimalasaatio.fi
Päiväys: 2010
Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet:
(tehtävä, organisaatio): UVA2, työpaja, ammattioppilaitos
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Osaston työvalmentaja 0400 182097

Organisaatio / kaupunki: Tornion Työvoimalasäätiö/Tornio
Nettiosoite: www.tyovoimalasaatio.fi
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LUOVA TOIMINTA
Oppimisympäristön tunnistaminen (yksiköt ja osastot): Kädentaitojen ja luovan toiminnan työt

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO
Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu
www.oph.fi (lähde) 2009











Asiakaslähtöinen valmistaminen (10 ov, pakollinen tutkinnon osa, tuotteen suunnittelun ja
valmistuksen koulutusohjelma, artesaani, ympäristön suunnittelun ja rakentamisen
koulutusohjelma, artesaani)
Tuotteen suunnittelu (10 ov, pakollinen tutkinnon osa, tuotteen suunnittelun ja valmistuksen
koulutusohjelma, artesaani)
Tuotteen valmistaminen (20 ov, pakollinen tutkinnon osa, tuotteen suunnittelun ja valmistuksen
koulutusohjelma, artesaani)
Ohjaustoiminta (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, tuotteen suunnittelun ja valmistuksen
koulutusohjelma, artesaani, ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma, artesaani)
Palvelun tuotteistaminen (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, tuotteen suunnittelun ja valmistuksen
koulutusohjelma, artesaani, ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma, artesaani)
Taidekäsityö (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, tuotteen suunnittelun ja valmistuksen
koulutusohjelma, artesaani, ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma, artesaani)
Tilaustyön valmistaminen (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, tuotteen suunnittelun ja valmistuksen
koulutusohjelma, artesaani, ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma, artesaani)
Tuotekehitys (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, tuotteen suunnittelun ja valmistuksen
koulutusohjelma, artesaani, ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma, artesaani)
Tuotteen valmistaminen käsityönä (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, tuotteen suunnittelun ja
valmistuksen koulutusohjelma, artesaani, ympäristön suunnittelun ja rakentamisen
koulutusohjelma, artesaani)

Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus/ valmennus: Kädentaitojen ja luovan toiminnan työpajoilla
toteutetaan taiteellista työtä, käsillä tekemistä eri materiaaleista. Esimerkiksi koristeiden ja
käyttöesineiden teko ovat esimerkkejä tehtävistä töistä. Yhteneväisyyksiä myös mm. kuvallisen ilmaisun
perustutkinnon sisältöihin (ks. daattori).
Osaston koko (ohjaajat/valmentajat, valmentautujat): www.tyovoimalasaatio.fi
Tilat, koneet ja laitteet: www.tyovoimalasaatio.fi
Tuotteet ja palvelut: www.tyovoimalasaatio.fi
Erityisiä huomioita: www.tyovoimalasaatio.fi
Päiväys: 2010
Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet:
(tehtävä, organisaatio): UVA2, työpaja, ammattioppilaitos
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Osaston työvalmentaja 040 6602939

Organisaatio / kaupunki: Tornion Työvoimalasäätiö/Tornio
Nettiosoite: www.tyovoimalasaatio.fi

Oppimisympäristön tunnistamisraportti
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RAVITSEMUSPALVELUT
Oppimisympäristön tunnistaminen (yksiköt ja osastot): Keittiö

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO
Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu
www.oph.fi (lähde) 2009
















Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen (20 ov, pakollinen tutkinnon osa, asiakaspalvelun
koulutusohjelma, tarjoilija, hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija, kokin
koulutusohjelma, kokki)
Asiakaspalvelu ja myynti (20 ov, pakollinen tutkinnon osa, asiakaspalvelun koulutusohjelma,
tarjoilija)
Annosruokien ja juomien tarjoilu (20 ov, pakollinen tutkinnon osa, asiakaspalvelun
koulutusohjelma, tarjoilija)
Lounasruokien valmistus (20 ov, pakollinen tutkinnon osa, kokin koulutusohjelma, kokki)
Annosruokien valmistus (20 ov, pakollinen tutkinnon osa, kokin koulutusohjelma, kokki)
À la carte-ruoanvalmistus (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, asiakaspalvelun koulutusohjelma,
tarjoilija, hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija, kokin koulutusohjelma, kokki)
Kahvilapalvelut (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija,
hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija, kokin koulutusohjelma, kokki)
Kokouspalvelut (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, asiakaspalvelun koulutusohjelma, tarjoilija,
hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija, kokin koulutusohjelma, kokki)
Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, asiakaspalvelun
koulutusohjelma, tarjoilija, hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija, kokin
koulutusohjelma, kokki)
Suurkeittiön ruokatuotanto (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, asiakaspalvelun koulutusohjelma,
tarjoilija, hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija, kokin koulutusohjelma, kokki)
Tilaus- ja juhlaruokien valmistus (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, asiakaspalvelun
koulutusohjelma, tarjoilija, hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija, kokin
koulutusohjelma, kokki)
Tilaus- ja juhlatarjoilu (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, asiakaspalvelun koulutusohjelma,
tarjoilija, hotellipalvelun koulutusohjelma, vastaanottovirkailija, kokin koulutusohjelma, kokki)

KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO



2009

Ateria- ja kahvituspalvelut (15 ov, pakollinen tutkinnon osa, kotityöpalvelujen koulutusohjelma,
kodinhuoltaja, puhdistuspalvelujen koulutusohjelma, toimitilahuoltaja)
Perhejuhlapalvelut (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, kotityöpalvelujen koulutusohjelma,
kodinhuoltaja, puhdistuspalvelujen koulutusohjelma, toimitilahuoltaja)

Organisaatio / kaupunki: Tornion Työvoimalasäätiö/Tornio
Nettiosoite: www.tyovoimalasaatio.fi
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ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO 2009










Elintarviketuotannossa toimiminen (20 ov pakollinen tutkinnon osa, Elintarviketeknologian
koulutusohjelma, elintarvikkeiden valmistaja, Leipomoalan koulutusohjelma, leipuri-kondiittori,
Liha-alan koulutusohjelma, lihatuotteiden valmistaja, Meijerialan koulutusohjelma, meijeristi)
Elintarvikkeiden valmistus (30 ov pakollinen tutkinnon osa, Elintarviketeknologian
koulutusohjelma, elintarvikkeiden valmistaja, Leipomoalan koulutusohjelma, leipuri-kondiittori,
Liha-alan koulutusohjelma, lihatuotteiden valmistaja, Meijerialan koulutusohjelma, meijeristi)
Elintarvikkeiden myymälätoiminnot (10 ov valinnainen tutkinnon osa, Elintarviketeknologian
koulutusohjelma, elintarvikkeiden valmistaja, Leipomoalan koulutusohjelma, leipuri-kondiittori,
Liha-alan koulutusohjelma, lihatuotteiden valmistaja, Meijerialan koulutusohjelma, meijeristi)
Pakkaustoiminnot (10 ov valinnainen tutkinnon osa, Elintarviketeknologian koulutusohjelma,
elintarvikkeiden valmistaja, Leipomoalan koulutusohjelma, leipuri-kondiittori, Liha-alan
koulutusohjelma, lihatuotteiden valmistaja, Meijerialan koulutusohjelma, meijeristi)
Varastointi- ja lähettämötoiminnot (10 ov valinnainen tutkinnon osa, Elintarviketeknologian
koulutusohjelma, elintarvikkeiden valmistaja, Leipomoalan koulutusohjelma, leipuri-kondiittori,
Liha-alan koulutusohjelma, lihatuotteiden valmistaja, Meijerialan koulutusohjelma, meijeristi)

Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus/ valmennus: Keittiö tuottaa monipuolisesti ravitsemusalan
palveluita. Palvelutoimintaan kuuluvat aamiais-, lounas- ja kahvituspalvelut. Lounasruokailua järjestetään
Työvoimalasäätiön henkilöstölle ja asiakkaille sekä myös ulkopuolisille. Lisäksi säätiön kokoustiloissa
pidetään paljon kokouksia, joihin tarvitaan kahvitus ym. järjestelypalvelua.
Keittiö on toiminut muun muassa useampien opiskelijoiden opiskelupaikkana, joten oppilaitos- ja
opiskelijayhteistyöstä on kokemusta. Keittiön ja ruokalan tiloissa on myös suoritettu näyttöjä. Keittiön
emäntä toimii työvalmentajana. Työvoimalasäätiön ravitsemuspalveluihin soveltuvia osa-alueita löytyy
erityisesti tarjoilijan ja kokin osaamisaloilta. Hotellipalvelun koulutusohjelma ei niinkään sovellu
vastaavuuksiltaan säätiön keittiöympäristöön.

Osaston koko (ohjaajat/valmentajat, valmentautujat): www.tyovoimalasaatio.fi
Tilat, koneet ja laitteet: www.tyovoimalasaatio.fi
Tuotteet ja palvelut: www.tyovoimalasaatio.fi
Erityisiä huomioita: www.tyovoimalasaatio.fi
Päiväys: 2010
Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet:
(tehtävä, organisaatio): UVA2, työpaja, ammattioppilaitos
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Osaston työvalmentaja 0400 182095
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DAATTORI
Oppimisympäristön tunnistaminen (yksiköt ja osastot): ATK-työ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO
Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu
www.oph.fi (lähde) 2009















Palvelutehtävissä toimiminen (20 ov, pakollinen tutkinnon osa, käytön tuen koulutusohjelma,
datanomi, ohjelmistotuotannon koulutusohjelma, datanomi)
Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto (10 ov, pakollinen tutkinnon osa, käytön tuen
koulutusohjelma, datanomi, ohjelmistotuotannon koulutusohjelma, datanomi)
Ylläpitotehtävissä toimiminen (20 ov, pakollinen tutkinnon osa, käytön tuen koulutusohjelma,
datanomi)
Palvelujen käyttöönotto ja tuki (20 ov, pakollinen tutkinnon osa, käytön tuen koulutusohjelma,
datanomi)
Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu (20 ov, pakollinen tutkinnon osa, ohjelmistotuotannon
koulutusohjelma, datanomi)
Ohjelmiston toteuttaminen (20 ov, pakollinen tutkinnon osa, ohjelmistotuotannon
koulutusohjelma, datanomi)
Multimediatuotanto (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, käytön tuen koulutusohjelma, datanomi,
ohjelmistotuotannon koulutusohjelma, datanomi)
Sähköisten asiointipalveluiden toteuttaminen (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, käytön tuen
koulutusohjelma, datanomi, ohjelmistotuotannon koulutusohjelma, datanomi)
Palvelinohjelmistojen hallinta ja virtualisointi (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, käytön tuen
koulutusohjelma, datanomi, ohjelmistotuotannon koulutusohjelma, datanomi)
Tietokantojen hallinta (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, käytön tuen koulutusohjelma, datanomi,
ohjelmistotuotannon koulutusohjelma, datanomi)
Kehitysympäristön käyttö (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, käytön tuen koulutusohjelma,
datanomi, ohjelmistotuotannon koulutusohjelma, datanomi)
Testaus (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, käytön tuen koulutusohjelma, datanomi,
ohjelmistotuotannon koulutusohjelma, datanomi)
Tietojärjestelmien hyödyntäminen (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, käytön tuen
koulutusohjelma, datanomi, ohjelmistotuotannon koulutusohjelma, datanomi)
Tietoturvan ylläpito (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, käytön tuen koulutusohjelma, datanomi,
ohjelmistotuotannon koulutusohjelma, datanomi)

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO
Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu
www.oph.fi (lähde) 2009






Audiovisuaalinen tuotanto (30 ov, pakollinen tutkinnon osa)
Video ja elokuvatuotanto (20 ov, valinnainen tutkinnon osa)
Televisiotuotanto (20 ov, valinnainen tutkinnon osa)
Äänituotanto (20 ov, valinnainen tutkinnon osa)
Studio- ja saliäänituotanto (20 ov, valinnainen tutkinnon osa)
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Tapahtumatekninen tuotanto (20 ov, valinnainen tutkinnon osa)
Valaisutuotanto (20 ov, valinnaiset tutkinnon osa)
Valokuvatuotanto (20 ov, valinnainen tutkinnon osa)
Kuvankäsittely (20 ov, valinnainen tutkinnon osa)
Graafinen tuotanto (20 ov, valinnainen tutkinnon osa)
Verkkopalveluiden tuotanto (20 ov, valinnainen tutkinnon osa)
Animaatio- ja tehostetuotanto (20 ov, valinnainen tutkinnon osa)
Pelituotanto (20 ov, valinnainen tutkinnon osa)

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO
Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu
www.oph.fi (lähde) 2009






















Kuvan toteuttaminen (10 ov, pakollinen tutkinnon osa, graafisen suunnittelun koulutusohjelma,
kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma, valokuvauksen koulutusohjelma)
Graafisen suunnittelun työmenetelmien käyttö (20 ov, pakollinen tutkinnon osa, Graafisen
suunnittelun koulutusohjelma)
Graafinen muotoilu ja yritysilmeen suunnittelu (10 ov, pakollinen tutkinnon osa, Graafisen
suunnittelun koulutusohjelma)
Julkaisun suunnittelu (10 ov, pakollinen tutkinnon osa, Graafisen suunnittelun koulutusohjelma)
Graafisen suunnittelun ammattikäytännöt ja yrittäjyys (10 ov, pakollinen tutkinnon osa, Graafisen
suunnittelun koulutusohjelma)
Havainto ja ilmaisu (15 ov, Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma tai osaamisala)
Kuvataiteen menetelmillä työskentely (20 ov, Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma tai
osaamisala)
Kuva- ja mediataiteen ammattikäytännöt ja yrittäjyys (15 ov, Kuva- ja mediataiteen
koulutusohjelma tai osaamisala)
Valokuvan toteuttaminen (10 ov, Valokuvauksen koulutusohjelma tai osaamisala)
Dokumentaristinen valokuvaus (10 ov, Valokuvauksen koulutusohjelma tai osaamisala)
Rakennettu kuva (10 ov, Valokuvauksen koulutusohjelma tai osaamisala)
Valokuvailmaisu (10 ov, Valokuvauksen koulutusohjelma tai osaamisala)
Valokuvauksen ammattikäytännöt ja yrittäjyys (10 ov, Valokuvauksen koulutusohjelma tai
osaamisala)
Markkinointikampanjan suunnittelu (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, graafisen suunnittelun
koulutusohjelma, kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma, valokuvauksen koulutusohjelma)
Verkkojulkaiseminen (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, graafisen suunnittelun koulutusohjelma,
kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma, valokuvauksen koulutusohjelma)
Pakkauksen suunnittelu (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, graafisen suunnittelun koulutusohjelma,
kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma, valokuvauksen koulutusohjelma)
Tilan ja miljöön visuaalinen suunnittelu (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, graafisen suunnittelun
koulutusohjelma, kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma, valokuvauksen koulutusohjelma)
Kuvittaminen julkaisuihin (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, graafisen suunnittelun
koulutusohjelma, kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma, valokuvauksen koulutusohjelma)
Maalaus (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, graafisen suunnittelun koulutusohjelma, kuva- ja
mediataiteen koulutusohjelma, valokuvauksen koulutusohjelma)
Kuvanveisto (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, graafisen suunnittelun koulutusohjelma, kuva- ja
mediataiteen koulutusohjelma, valokuvauksen koulutusohjelma)
Taidegrafiikka (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, graafisen suunnittelun koulutusohjelma, kuva- ja
mediataiteen koulutusohjelma, valokuvauksen koulutusohjelma)
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Tila-aikataide (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, graafisen suunnittelun koulutusohjelma, kuva- ja
mediataiteen koulutusohjelma, valokuvauksen koulutusohjelma)
Näyttelyn toteuttaminen (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, graafisen suunnittelun
koulutusohjelma, kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma, valokuvauksen koulutusohjelma)
Yhteisötaiteen projektin toteuttaminen (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, graafisen suunnittelun
koulutusohjelma, kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma, valokuvauksen koulutusohjelma)
Valokuvataide (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, graafisen suunnittelun koulutusohjelma, kuva- ja
mediataiteen koulutusohjelma, valokuvauksen koulutusohjelma)
Kuvaajalähtöinen dokumentointi (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, graafisen suunnittelun
koulutusohjelma, kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma, valokuvauksen koulutusohjelma)
Kuvajournalistinen kerronta (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, graafisen suunnittelun
koulutusohjelma, kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma, valokuvauksen koulutusohjelma)
Kohderyhmäjournalismi (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, graafisen suunnittelun koulutusohjelma,
kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma, valokuvauksen koulutusohjelma)
Tuotekuvaus (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, graafisen suunnittelun koulutusohjelma, kuva- ja
mediataiteen koulutusohjelma, valokuvauksen koulutusohjelma)
Mainos- ja trendikuvaus (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, graafisen suunnittelun koulutusohjelma,
kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma, valokuvauksen koulutusohjelma)
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, graafisen suunnittelun
koulutusohjelma, kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma, valokuvauksen koulutusohjelma)

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO
Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu
www.oph.fi (lähde) 2009


Tietokone- ja tietoliikenneasennukset (20 ov, pakollinen tutkinnon osa Tieto- ja
tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT-asentaja)

Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus/ valmennus: Daattori on monipuolinen tietotekniikan työja opetuspaja Tornion Työvoimalasäätiössä. Pajalla tehdään erilaisia ATK-töitä sekä sisäiseen että
ulkoiseen käyttöön, ja tarjotaan ATK-opetusta säätiön asiakkaille ja työntekijöille. Paja huolehtii myös
säätiön sisäisestä ATK-tuesta. Luokassa on uudet koneet ja ohjelmistot. Osaavan henkilökunnan avulla
laadukas opetus on mahdollista. Työvoimalasäätiössä opetusta järjestää yksi päätoiminen ATK-opettaja.
.
Osaston koko (ohjaajat/valmentajat, valmentautujat): www.tyovoimalasaatio.fi
Tilat, koneet ja laitteet: www.tyovoimalasaatio.fi
Tuotteet ja palvelut: www.tyovoimalasaatio.fi
Erityisiä huomioita: www.tyovoimalasaatio.fi
Päiväys: 2010
Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet:
(tehtävä, organisaatio): UVA2, työpaja, ammattioppilaitos
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Osaston työvalmentaja 0405427118
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EKOTERMINAL
Oppimisympäristön tunnistaminen (yksiköt ja osastot): Kierrätystavaran vastaanotto ja lajittelu

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO
Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu
www.oph.fi (lähde) 2009
















Tavaran vastaanotto ja säilytys (20 ov, pakollinen tutkinnon osa, varastopalvelujen
koulutusohjelma, varastonhoitaja)
Tavaran keräily ja lähetys (20 ov, pakollinen tutkinnon osa, varastopalvelujen koulutusohjelma,
varastonhoitaja)
Inventointi ja saldonhallinta (10 ov, pakollinen tutkinnon osa, varastopalvelujen koulutusohjelma,
varastonhoitaja)
Trukinkuljettajan tehtävät (10 ov, pakollinen tutkinnon osa, varastopalvelujen koulutusohjelma,
varastonhoitaja)
Työkoneiden käyttö ja huolto (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, varastopalvelujen
koulutusohjelma, varastonhoitaja, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja,
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja)
Ympäristönhuollon kuljetukset (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, varastopalvelujen
koulutusohjelma, varastonhoitaja, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja,
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja)
Terminaalitoiminnot ja lastaus (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, varastopalvelujen
koulutusohjelma, varastonhoitaja, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja,
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja)
Vaarallisten aineiden käsittely (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, varastopalvelujen
koulutusohjelma, varastonhoitaja, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja,
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja)
Varaston tietojärjestelmät (5 ov, valinnainen tutkinnon osa, varastopalvelujen koulutusohjelma,
varastonhoitaja, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja,
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja)
Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, varastopalvelujen
koulutusohjelma, varastonhoitaja, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja,
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja)

LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO
Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu
www.oph.fi (lähde) 2009




Kestävällä tavalla toimiminen (30 ov, pakollinen tutkinnon osa, ympäristöalan

koulutusohjelma, ympäristönhoitaja, luontoalan koulutusohjelma, luonto-ohjaaja,
luontoalan koulutusohjelma, luonnonvaratuottaja, luontoalan koulutusohjelma, luontoja ympäristöneuvoja, porotalouden koulutusohjelma, poronhoitaja)
Jätehuollon järjestäminen (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, ympäristöalan koulutusohjelma,
ympäristönhoitaja, luontoalan koulutusohjelma, luonto-ohjaaja, luontoalan
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koulutusohjelma, luonnonvaratuottaja, luontoalan koulutusohjelma, luonto- ja
ympäristöneuvoja, porotalouden koulutusohjelma, poronhoitaja)
Jäte- ja kierrätysneuvonta (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, ympäristöalan koulutusohjelma,
ympäristönhoitaja, luontoalan koulutusohjelma, luonto-ohjaaja, luontoalan
koulutusohjelma, luonnonvaratuottaja, luontoalan koulutusohjelma, luonto- ja
ympäristöneuvoja, porotalouden koulutusohjelma, poronhoitaja)
Erityisryhmien ohjaaminen luonnossa (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, ympäristöalan
koulutusohjelma, ympäristönhoitaja, luontoalan koulutusohjelma, luonto-ohjaaja,
luontoalan koulutusohjelma, luonnonvaratuottaja, luontoalan koulutusohjelma, luontoja ympäristöneuvoja, porotalouden koulutusohjelma, poronhoitaja)
Maastossa ruokaileminen (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, ympäristöalan koulutusohjelma,
ympäristönhoitaja, luontoalan koulutusohjelma, luonto-ohjaaja, luontoalan
koulutusohjelma, luonnonvaratuottaja, luontoalan koulutusohjelma, luonto- ja
ympäristöneuvoja, porotalouden koulutusohjelma, poronhoitaja)
Kädentaidoissa osaaminen ja ohjaaminen (10 ov, valinnainen tutkinnon osa, ympäristöalan
koulutusohjelma, ympäristönhoitaja, luontoalan koulutusohjelma, luonto-ohjaaja,
luontoalan koulutusohjelma, luonnonvaratuottaja, luontoalan koulutusohjelma, luontoja ympäristöneuvoja, porotalouden koulutusohjelma, poronhoitaja)
Ryhmässä voimaantuminen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen (10 ov, valinnainen tutkinnon osa,

ympäristöalan koulutusohjelma, ympäristönhoitaja, luontoalan koulutusohjelma, luontoohjaaja, luontoalan koulutusohjelma, luonnonvaratuottaja, luontoalan koulutusohjelma,
luonto- ja ympäristöneuvoja, porotalouden koulutusohjelma, poronhoitaja)


Luonnonkoristemateriaalien kerääminen ja tuotteistaminen, (10 ov valinnainen tutkinnon osa,

ympäristöalan koulutusohjelma, ympäristönhoitaja, luontoalan koulutusohjelma, luontoohjaaja, luontoalan koulutusohjelma, luonnonvaratuottaja, luontoalan koulutusohjelma,
luonto- ja ympäristöneuvoja, porotalouden koulutusohjelma, poronhoitaja)
Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus/ valmennus: EKO-Terminal toimipisteessä tehdään muun
muassa sähkölaitteiden purkua, ongelmajätteiden ja kierrätystavaran vastaanottamista.
Vastaanottopisteessä tulee tietää jätelajikkeiden hinnoittelusta, käsittelystä ja säilytyksestä. Siirtämisissä
ja kuorman purku/lastauksessa on apuna mm. trukki.
EKO-Terminal kierrätyskeskuksen työtehtävissä mahdollisuus oppia asiakaspalvelutehtäviä sekä myös
erilaisia myyntiin liittyviä oheis- ja tukipalveluja (liiketalous).
Osaston koko (ohjaajat/valmentajat, valmentautujat): www.tyovoimalasaatio.fi
Tilat, koneet ja laitteet: www.tyovoimalasaatio.fi
Tuotteet ja palvelut: www.tyovoimalasaatio.fi
Erityisiä huomioita: www.tyovoimalasaatio.fi
Päiväys: 2010
Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet:
(tehtävä, organisaatio): UVA2, työpaja, ammattioppilaitos
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Osaston työvalmentaja 040 7600918
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KIINTEISTÖNHOITO
Oppimisympäristön tunnistaminen (yksiköt ja osastot): Säätiön kiinteistöjen ja ulkopuolisten
kiinteistöjen hoito

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO, VOIDAAN TOTEUTTAA RÄÄTÄLÖIDYSTI
Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu
www.oph.fi (lähde) 2010




















Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen (10 ov, pakollinen tutkinnon osa,
kiinteistönhoidon koulutusohjelma tai osaamisala, kiinteistönhoitaja, toimitilapalvelujen
koulutusohjelma tai osaamisala, toimitilahuoltaja)
Kiinteistön yleishoito ja valvonta (20 ov, pakollinen tutkinnonosa, kiinteistönhoidon
koulutusohjelma tai osaamisala, kiinteistönhoitaja)
LVI-järjestelmien hoito (20 ov, pakollinen tutkinnonosa, kiinteistönhoidon koulutusohjelma tai
osaamisala, kiinteistönhoitaja)
Ylläpitosiivous (20 ov, pakollinen tutkinnonosa, toimitilapalvelujen koulutusohjelma tai
osaamisala, toimitilahuoltaja)
Perussiivous (20 ov, pakollinen tutkinnonosa, toimitilapalvelujen koulutusohjelma tai osaamisala,
toimitilahuoltaja)
Kiinteistön toimintakunnon arviointi (10 ov, valinnainen tutkinnonosa, kiinteistönhoidon
koulutusohjelma tai osaamisala, kiinteistönhoitaja, toimitilapalvelujen koulutusohjelma tai
osaamisala, toimitilahuoltaja)
Toimistopalvelut (10 ov, valinnainen tutkinnonosa, kiinteistönhoidon koulutusohjelma tai
osaamisala, kiinteistönhoitaja, toimitilapalvelujen koulutusohjelma tai osaamisala,
toimitilahuoltaja)
Kiinteistöautomaation käyttäminen (10 ov, valinnainen tutkinnonosa, kiinteistönhoidon
koulutusohjelma tai osaamisala, kiinteistönhoitaja, toimitilapalvelujen koulutusohjelma tai
osaamisala, toimitilahuoltaja)
Rakennustekniset korjaustyöt (10 ov, valinnainen tutkinnonosa, kiinteistönhoidon koulutusohjelma
tai osaamisala, kiinteistönhoitaja, toimitilapalvelujen koulutusohjelma tai osaamisala,
toimitilahuoltaja)
Ulkoalueiden hoito (10 ov, valinnainen tutkinnonosa, kiinteistönhoidon koulutusohjelma tai
osaamisala, kiinteistönhoitaja, toimitilapalvelujen koulutusohjelma tai osaamisala,
toimitilahuoltaja)
LV-järjestelmien huolto (10 ov, valinnainen tutkinnonosa, kiinteistönhoidon koulutusohjelma tai
osaamisala, kiinteistönhoitaja, toimitilapalvelujen koulutusohjelma tai osaamisala,
toimitilahuoltaja)
Liikennevälineiden puhtaanapito (10 ov, valinnainen tutkinnonosa, kiinteistönhoidon
koulutusohjelma tai osaamisala, kiinteistönhoitaja, toimitilapalvelujen koulutusohjelma tai
osaamisala, toimitilahuoltaja)
Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus/ valmennus: Kiinteistönhoidon työtehtäviä voidaan
toteuttaa räätälöidysti säätiön kiinteistöissä ja mahdollisesti sovitusti ulkopuolisissa kiinteistöissä.
Osaston koko (ohjaajat/valmentajat, valmentautujat): www.tyovoimalasaatio.fi
Tilat, koneet ja laitteet: www.tyovoimalasaatio.fi
Tuotteet ja palvelut: www.tyovoimalasaatio.fi
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Erityisiä huomioita: www.tyovoimalasaatio.fi
Päiväys: 2010
Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet:
(tehtävä, organisaatio): UVA2, työpaja, ammattioppilaitos
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Esa Könni 0400 668524

TOIMISTO
Oppimisympäristön tunnistaminen (yksiköt ja osastot): Toimistotyöt

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI
Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu
www.oph.fi (lähde) 2009

















Asiakaspalvelu (10 ov, pakollinen tutkinnonosa, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma,
talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma, tieto- ja kirjastopalveluiden koulutusohjelma)
Kaupan palvelu ja myynti (20 ov, pakollinen tutkinnonosa, asiakaspalvelun ja myynnin
koulutusohjelma tai osaamisala)
Asiakkuuksien hoito ja myyntityö (20 ov, pakollinen tutkinnonosa, asiakaspalvelun ja myynnin
koulutusohjelma tai osaamisala)
Visuaalinen myyntityö (20 ov, pakollinen tutkinnonosa, asiakaspalvelun ja myynnin
koulutusohjelma tai osaamisala)
Kansainvälisen kaupan tukipalvelut (20 ov, pakollinen tutkinnonosa, asiakaspalvelun ja myynnin
koulutusohjelma tai osaamisala)
Myynnin tukipalvelut (20 ov, pakollinen tutkinnonosa, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma
tai osaamisala)
Talouspalvelut (20 ov, pakollinen tutkinnonosa, talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma tai
osaamisala)
Kirjanpito (20 ov, pakollinen tutkinnonosa, talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma tai
osaamisala)
Toimistopalvelut (20 ov, pakollinen tutkinnonosa, talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma
tai osaamisala)
Palkanlaskenta (20 ov, pakollinen tutkinnonosa, talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma tai
osaamisala)
Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus (10 ov, valinnainen tutkinnonosa,
asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma, tietoja kirjastopalveluiden koulutusohjelma)
Sähköinen kaupankäynti (10 ov, valinnainen tutkinnonosa, asiakaspalvelun ja myynnin
koulutusohjelma, talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma, tieto- ja kirjastopalveluiden
koulutusohjelma)
Tuoteneuvonta (10 ov, valinnainen tutkinnonosa, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma,
Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma, tieto- ja kirjastopalveluiden koulutusohjelma)
Toiminnan kannattavuuden suunnittelu (10 ov, valinnainen tutkinnonosa, asiakaspalvelun ja
myynnin koulutusohjelma, talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma, tieto- ja
kirjastopalveluiden koulutusohjelma)

Organisaatio / kaupunki: Tornion Työvoimalasäätiö/Tornio
Nettiosoite: www.tyovoimalasaatio.fi
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Tornion Työvoimalasäätiö





Työvälineohjelmien käyttö (10 ov, valinnainen tutkinnonosa, asiakaspalvelun ja myynnin
koulutusohjelma, talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma, tieto- ja kirjastopalveluiden
koulutusohjelma)
Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito (10 ov, valinnainen tutkinnonosa, asiakaspalvelun ja
myynnin koulutusohjelma, talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma, tieto- ja
kirjastopalveluiden koulutusohjelma)

Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus/ valmennus: Liiketalouden oppialaan liittyviä
osaamisalueita löytyy useilta eri pajoilta. Työpajoilta löytyy muun muassa asiakaspalveluun ja myyntiin
liittyviä tehtäviä, toimistotehtäviä sekä ATK-alan tehtäviä. EKO-Terminal kierrätyskeskuksen myymälässä
on mahdollisuus oppia asiakaspalvelutehtäviä sekä erilaisia myyntiin liittyviä oheis- ja tukipalveluja.
Säätiön toimistolla on myös mahdollisuus oppia toimistopalveluihin liittyviä perustehtäviä. Tietokoneella
tehtäviä esimerkiksi myynnin ja markkinoinnin osa-alueita ja niitä tukevia sisältöjä on mahdollista tehdä
ATK-palvelut työpajalla.
Osaston koko (ohjaajat/valmentajat, valmentautujat): www.tyovoimalasaatio.fi
Tilat, koneet ja laitteet: www.tyovoimalasaatio.fi
Tuotteet ja palvelut: www.tyovoimalasaatio.fi
Erityisiä huomioita: www.tyovoimalasaatio.fi
Päiväys: 2010
Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet:
(tehtävä, organisaatio): UVA2, työpaja, ammattioppilaitos
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Markit Kantola 050 5972062

MUU VALMENNUS
Oppimisympäristön tunnistaminen (yksiköt ja osastot): Valmennus ja ohjaus eri pajaympäristöissä

NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO
Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu
www.oph.fi (lähde) 2009








Ohjaajuus (20 ov, pakollinen tutkinnonosa, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja)
Ohjaus eri toimintaympäristöissä (30 ov, pakollinen tutkinnonosa, nuoriso- ja vapaaajanohjaaja)
Ohjauksen menetelmät (20 ov, pakollinen tutkinnonosa, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja)
Kansalais- ja järjestötoiminnan ohjaus (10 ov, valinnainen tutkinnonosa, nuoriso- ja
vapaa-ajanohjaaja)
Projektitoiminnan ohjaus (10 ov, valinnainen tutkinnonosa, nuoriso- ja vapaaajanohjaaja)
Nuorten sosiaalinen vahvistaminen (10 ov, valinnainen tutkinnonosa, nuoriso- ja vapaaajanohjaaja)

Organisaatio / kaupunki: Tornion Työvoimalasäätiö/Tornio
Nettiosoite: www.tyovoimalasaatio.fi
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Monikulttuurisen toiminnan ohjaus (10 ov, valinnainen tutkinnonosa, nuoriso- ja vapaaajanohjaaja)
Ikääntyvien ohjaus (10 ov, valinnainen tutkinnonosa, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja)
Palvelujen tuottaminen (10 ov, valinnainen tutkinnonosa, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja)

Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus/ valmennus: Säätiön toimipisteissä tapahtuvaan
valmennukseen voidaan integroida nuoriso- ja vapaa-ajanohjaukseen liittyviä työtehtäviä ja osaamisen
kerryttämistä.
Osaston koko (ohjaajat/valmentajat, valmentautujat): www.tyovoimalasaatio.fi
Tilat, koneet ja laitteet: www.tyovoimalasaatio.fi
Tuotteet ja palvelut: www.tyovoimalasaatio.fi
Erityisiä huomioita: www.tyovoimalasaatio.fi
Päiväys: 2015
Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet:
(tehtävä, organisaatio): UVA2, työpaja, ammattioppilaitos
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Sirpa Ylimaula 0400 668546

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO
Ammatillisen perustutkinnon perusteet, ammattitaitovaatimukset ja arviointikriteerit on tarkistettu
www.oph.fi (lähde) 2009












Kasvun tukeminen ja ohjaus (15 ov, pakollinen tutkinnonosa, Asiakaspalvelun ja tietohallinnan
koulutusohjelma, Ensihoidon koulutusohjelma, Kuntoutuksen koulutusohjelma, Lasten ja nuorten
hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma, Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma,
Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma, Suun terveydenhoidon koulutusohjelma,
Vammaistyön koulutusohjelma, Vanhustyön koulutusohjelma)
Hoito ja huolenpito (20 ov, pakollinen tutkinnonosa, Asiakaspalvelun ja tietohallinnan
koulutusohjelma, Ensihoidon koulutusohjelma, Kuntoutuksen koulutusohjelma, Lasten ja nuorten
hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma, Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma,
Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma, Suun terveydenhoidon koulutusohjelma,
Vammaistyön koulutusohjelma, Vanhustyön koulutusohjelma)
Kuntoutumisen tukeminen (15 ov, pakollinen tutkinnonosa, Asiakaspalvelun ja tietohallinnan
koulutusohjelma, Ensihoidon koulutusohjelma, Kuntoutuksen koulutusohjelma, Lasten ja nuorten
hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma, Mielenterveys- ja päihdetyön koulutusohjelma,
Sairaanhoidon ja huolenpidon koulutusohjelma, Suun terveydenhoidon koulutusohjelma,
Vammaistyön koulutusohjelma, Vanhustyön koulutusohjelma)
Asiakaspalvelu ja tietohallinta (30 ov, pakollinen tutkinnonosa, Asiakaspalvelun ja
tietohallinnan koulutusohjelma)
Kuntoutus (30 ov, pakollinen tutkinnonosa, Kuntoutuksen koulutusohjelma)
Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus (30 ov, pakollinen tutkinnonosa, Lasten ja nuorten hoidon ja
kasvatuksen koulutusohjelma)
Mielenterveys- ja päihdetyö (30 ov, pakollinen tutkinnonosa, Mielenterveys- ja päihdetyön
koulutusohjelma)

Organisaatio / kaupunki: Tornion Työvoimalasäätiö/Tornio
Nettiosoite: www.tyovoimalasaatio.fi
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Sairaanhoito ja huolenpito (30 ov, pakollinen tutkinnonosa, Sairaanhoidon ja huolenpidon
koulutusohjelma)
Vammaistyö (30 ov, pakollinen tutkinnonosa, Vammaistyön koulutusohjelma)
Vanhustyö (30 ov, pakollinen tutkinnonosa, Vanhustyön koulutusohjelma)

Oppimisympäristön kuvaus, työpaikkaohjaus/ valmennus: Säätiön toimipisteissä ja ulkopuolisissa
työympäristöissä tapahtuvaan valmennukseen voidaan integroida sosiaali- ja terveysalaan liittyviä
työtehtäviä ja osaamisen kerryttämistä.
Osaston koko (ohjaajat/valmentajat, valmentautujat): www.tyovoimalasaatio.fi
Tilat, koneet ja laitteet: www.tyovoimalasaatio.fi
Tuotteet ja palvelut: www.tyovoimalasaatio.fi
Erityisiä huomioita: www.tyovoimalasaatio.fi
Päiväys: 2014
Oppimisympäristön tunnistamiseen osallistuneet:
(tehtävä, organisaatio): UVA2, työpaja, ammattioppilaitos
Yhteyshenkilö ja yhteystiedot: Sirpa Ylimaula 0400 668546

Organisaatio / kaupunki: Tornion Työvoimalasäätiö/Tornio
Nettiosoite: www.tyovoimalasaatio.fi
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