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1 JOHDANTO
Oulun kaupungin työpajapalveluista vastaa Sivistys- ja kulttuuripalvelujen nuorisopalveluihin
kuuluva sosiaalisen vahvistamisen yksikkö. Työpajatoiminnat ovat Intiön kaupunginosassa sijaitsevassa Nuorten Pajakeskuksessa sekä Haukiputaan taajamassa sijaitsevissa pajayksiköissä. Visionsa mukaisesti työpajapalvelut ovat silta nuorten tavoitteisiin. Tähän voidaan päästä
laadukkaiden, tavoitteellisten ja yksilöllisten valmennuspalvelujen avulla.
Työpajapalvelujen laatukäsikirja on tehty ohjaamaan henkilöstön toimintaa. Sen avulla tehdään työpajapalvelujen sisältö ja laatu näkyväksi myös palvelua käyttäville nuorille, toiminnan rahoittajille sekä nuoria työpajapalveluun ohjaaville yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille.
Laatukäsikirjaa käytetään palvelujen tuotteistamisen, laadun arvioinnin ja kehittämisen työkaluna. Käsikirjaan kirjattujen laatukriteerien ja toiminnan sisällön lähtökohtana ovat oululaisten nuorten tarpeet, paikalliset olosuhteet sekä nuorisotakuun ja muiden työpajatoiminnan yhteiskunnallisten tavoitteiden toteuttaminen.

Laatu
Laatu on laajasti määritelty niistä ominaisuuksista koostuvaksi kokonaisuudeksi, johon perustuu organisaation, tuotteen, palvelun tai tietyn prosessin kyky täyttää sille
asetetut vaatimukset ja siihen kohdistuvat odotukset. Kriteeri eli tunnusmerkki tarkoittaa ominaisuutta, jonka perusteella jokin voidaan tunnistaa, erottaa muista tai
todeta oikeaksi. Työn laatukriteerit ovat siten laadukkaan työn tunnusmerkkejä.
Niinpä työn laadun hallinta, parantaminen ja todentaminen edellyttävät laatukriteerien määrittämistä.
Laatukriteerien avulla ilmaistaan, millaista työn tulosta tavoitellaan sekä millaisia
tekijöitä tavoitellaan, jotta saavutettaisiin tavoitteen mukainen lopputulos. Nämä
tekijät liittyvät eri tavoin työn rakenteeseen ja toteutustapaan.
Kriteerit voivat olla sekä laadullisia että määrällisiä. Määrällisellä laatukriteerillä
tarkoitetaan mitattavaa ominaisuutta, joka on valittu laatua määrittäväksi tekijäksi.
Seuraamalla ominaisuuden täyttymistä saadaan selville, onko laatuvaatimus eli asetettu tavoite saavutettu. Laadullinen kriteeri puolestaan on täsmällinen väite tai lausuma, jota voidaan käyttää tietyn päätöksen, palvelun tai tuloksen tarkoituksenmukaisuuden arviointiin. Myös laadullisten kriteerien täyttymistä voidaan seurata ja arvioida, kunhan ne on ilmaistu riittävän selkeästi; voidaan todeta, onko kriteeri täyttynyt kokonaan tai osittain vai onko se jäänyt toteutumatta.
(Lähde: Stakesin työpapereita 3/2006, Ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit, Työryhmämuistio 25.1.2006)
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2 TOIMINTA-AJATUS
Työpajapalvelujen laadun taustalla ovat toiminta-ajatukseen sisältyvät visio, arvot, strategiset päämäärät sekä toiminnalla saavutettavat yksilölliset, yhteisölliset ja yhteiskunnalliset
vaikutukset.

2.1 Työpajapalvelujen toiminta-ajatus
Visio
Työpajatoiminnan visio on kiteytetty sanoihin TYÖPAJA, SILTA TAVOITTEISIIN
Arvot
Reiluus
• Olemme reiluja, rehellisiä ja lojaaleja kaikkia työyhteisön jäseniä kohtaan
• Kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti
• Teemme työmme huolella ja autamme toisiamme
• Jaamme saman tiedon kaikkien kanssa, joita asia koskee
• Olemme luottamuksen arvoisia
Rohkeus
• Uskallamme toimia omana itsenämme – onnistua ja epäonnistua
• Tartumme rohkeasti uusiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin
• Tuomme esille uusia ideoita ja ajatuksia
• Kehitämme itseämme ja työyhteisöämme
Vastuullisuus
• Teemme työmme parhaamme mukaan ottaen vastuun niin onnistumisista kuin
virheistäkin
• Pidämme huolta sekä omasta että työyhteisön työkyvystä, ammattitaidosta ja
työhyvinvoinnista
• Kannamme vastuuta nuorten asiakkaittemme hyvinvoinnista ja osallisuudesta
• Käytämme työhömme annetut resurssit tehokkaasti
• Huolehdimme korkeasta työmoraalista
Toiminta-ajatus
Työpaja tuottaa ja kehittää nuorille tavoitteellisia työ-, yksilö- ja ryhmävalmennuspalveluja moniammatillisesti. Toiminnalla tuetaan nuoren hyvinvointia ja osallisuutta, autetaan eteenpäin elämän eri osa-alueilla sekä tuetaan koulutukseen ja työelämään hakeutumista.
Strategiset päämäärät ja strategia
Työpajatoiminnan strategiset päämäärät pohjautuvat Oulun kaupungin strategiaan, minkä mukaan nuorten työpajatoiminta:
 Edistää nuorten hyvinvointia ja elämänhallintaa yhteistyöllä ja laadukkailla nuorisopalveluilla
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 Vahvistaa nuorten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia
 Edistää kestävää kehitystä
 Osallistuu aktiivisena toimijana yhteistyöverkostoihin nuorten elinolojen parantamiseksi
 Kehittää laadukasta ja vaikuttavaa työpajatoimintaa yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa
 Huolehtii henkilöstön ammatillisesta osaamisesta ja hyvinvoinnista hyvällä henkilöstöpolitiikalla
 Perustuu sosiaalipedagogiseen ajattelumalliin

Toiminnan asemaa peruspalvelujen kentässä tarkastellaan koulutuksen ja työelämän näkökulmasta, joiden välimaastoon työpajatoiminta sijoittuu. Työpajatoiminnalla on tärkeä yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnallisen tason merkitys.

Kuvio 1. Työpajatoiminta koulutuksen ja työelämän välimaastossa

TYÖELÄMÄ

TOISEN ASTEEN
KOULUTUS

TYÖPAJA

TE -PALVELUT, HYVE,
BYSTRÖM, TYP, MUUT
TOIMIJAT

PERUSOPETUS

2.2 Yksilötason merkitys
Yksilötason merkitys työpajapalveluissa pohjautuu sosiaalipedagogiseen ajattelumalliin.

Sosiaalipedagoginen ajattelumalli
Työpaja toteuttaa yksilön lähtökohdat huomioivaa sosiaalipedagogista ajattelumallia, jossa työn sekä henkilökohtaisen ja ryhmäohjauksen avulla tuetaan nuoren
kouluttautumista ja työllistymistä sekä elämänhallintaa. Lähtökohtana ovat kunkin
nuoren henkilökohtaiset tarpeet. Työskentelyssä nuori itse on aktiivinen toimija.
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2.3 Yhteisötason merkitys
Työpajapalvelua kehitetään yhteistyössä asiantuntija- ja toimijaverkostojen kanssa siten, että
se toimii osana nuorten kokonaisvaltaista palveluohjausta ja julkisen sektorin palvelujärjestelmää:
 Pajajakson aikana valmentautujaa ohjataan hänen yksilöllisiä tarpeitaan vastaaviin
palveluihin
 Työpaja luo yhteistyöverkostoja TE-toimiston, kaupungin työllisyyspalvelujen, Byströmin nuorten palvelujen, hyvinvointipalvelujen, oppilaitosten, yritysten, järjestöjen ja muiden nuorten kanssa toimivien kanssa
 Verkostot toimivat asiakas- ja asiantuntijatyön tasoilla yleisen informaation tuottajina
ja välittäjinä

2.4 Yhteiskunnallinen merkitys
Työpajapalvelujen yhteiskunnallinen merkitys ilmenee valmentautujien koulutukseen ja työelämään ohjautumisena, työelämävalmiuksien, osallisuuden ja kansainvälisyyden kehittymisenä, työllistymisen edistymisenä sekä joustavien koulutus- ja työelämäpolkujen syntymisenä.
 Tuetaan valmentautujien opintoihin pääsyä
 Edistetään toisen asteen opiskelijoiden opinnoista suoriutumista
 Mahdollistetaan työpajassa hankitun osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen toisen asteen koulutuksessa sekä osaamisen hyödyntäminen työmarkkinoille haettaessa
 Edistetään valmentautujien työllistymistä sekä oppisopimuskoulutukseen pääsemistä
 Jaetaan tietoa yrittäjyydestä ja luodaan yhteyksiä työelämään
 Kannustetaan valmentautujia kansainväliseen toimintaan ja tuetaan vaihto-ohjelmiin
osallistumista
 Tehdään työpajapalvelujen vaikuttavuus näkyväksi
 Toimitaan valmentautujien työ- ja toimintakyvyn sekä työelämävalmiuksien tunnistajana
 Toteutetaan nuorisotakuuta sekä nuorten kokonaisvaltaisen palveluohjauksen toimeenpanoa
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3 ORGANISAATIO
Työpajapalvelut kuuluvat Oulun kaupungin organisaatiossa sivistys- ja kulttuuripalvelujen perusopetus- ja nuorisopalveluihin.

3.1 Sivistys- ja kulttuuripalvelujen organisaatio
Sivistys- ja kulttuuripalveluiden asioista päättää sivistys- ja kulttuurilautakunta. Työpajapalvelut yhdessä Byströmin nuorten palvelujen ja etsivän nuorisotyön kanssa sisältyvät Perusopetus- ja nuorisopalveluihin.

Kuvio 2. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen organisaatio
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3.2 Työpajapalvelujen organisaatio
Työpajapalvelujen organisaatio koostuu ydinkeskustan alueella toimivasta Nuorten Pajakeskuksesta sekä ns. Pohjoisen alueen satelliittipajoista. Pajakeskuksessa toimii kymmenen työpajalinjaa sekä Kajaanintullin kouluun kuuluva perusopetuksen Pajakoulu. Pohjoiseen alueeseen kuuluvat Haukiputaan pajayksiköt.
Kuvio 3. Työpajapalvelujen organisaatio

TYÖPAJAPALVELUT
Palvelupäällikkö Anneli Koistinen, 044 7038206
Työpajaesimies Tuula Väisänen, 044 4993240
Työpaja-asiantuntija Anu Puhakka, 044 7038283
Suunnittelija Sirpa Alapiessa, 044 7038252

Pohjoinen alue

Pajakeskus
Yksilövalmentaja Jaakko Vetämäjärvi,
044 7038312
Yksilövalmentaja, Heidi Rutanen,
044 7038207

Yksilövalmentaja Esa Salonen,
040 5817789

Haukiputaan pajat
 Erä- ja liikuntapaja
 Raksapaja (rakennuspuusepän työt)
 Tuunipaja (starttivalmennus)

Pajakeskus
 Puutyöpaja
 Autopaja
 Pyöräpaja
 Kiinteistöhuoltopaja
 Lounasravintola Makoisa
 Keittiöpaja (kotitalous-)
 Puhtaanapitopaja
 Kädentaitopaja
 Taide- ja mediapaja
 Viestintäpaja
 Starttipaja

Työhönvalmennus
Työelämävalmentaja
 Yrityksiin työllistäminen (työelämään valmennus; työkokeilu ja palkkatukityö)

Pajayksiköt ja yhteystiedot:
http://www.ouka.fi/oulu/nuoret/nuorten-tyopajat1
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4 ASIAKASRYHMÄT JA HEIDÄN TAVOITTEENSA
Työpajapalveluilla on kolme keskeistä asiakasryhmää; valmentautujat, lähettävät tahot sekä
tuotannon asiakkaat:
 Valmentautujilla tarkoitetaan työpajan kirjoilla olevia tai muulla tavalla työpajavalmennukseen osallistuvia nuoria
 Lähettävällä taholla tarkoitetaan yhteistyötahoja, jotka lähettävät valmentautujia
työpajapalveluihin (esim. TE-toimisto, työvoiman palvelukeskus, oppilaitokset jne.)
 Tuotannon asiakkailla tarkoitetaan niitä asiakkaita, jotka ostavat valmentautujien
valmennustyön tuloksena syntyviä tuotteita ja palveluja
 Yhteistyökumppanilla tarkoitetaan sidosryhmäyhteistyöhön osallistuvia toimijoita

4.1 Valmentautujat
Työpajapalvelujen pääasiallisena kohderyhmänä (valmentautujina) ovat työttömät ja työnhakijana olevat 17 – 24 -vuotiaat oululaiset nuoret, jotka tarvitsevat tukea koulutukseen ja
työelämään siirtymisessä. Erityisen tarpeen perusteella työpajavalmennukseen voidaan ottaa
myös alle 17-vuotiaita sekä 25 ikävuotta vanhempia nuoria aikuisia.
Työpajapalvelun merkitys valmentautujille
 Elämäntilanteen selkiytyminen
 Arjen taitojen vahvistuminen
 Jatkosuunnitelmien hahmottuminen
 Sosiaalisten taitojen kehittyminen
 Työ- ja toimintakyvyn kehittyminen
 Opiskeluvalmiuksien kehittyminen
 Koulutukseen motivoituminen ja valmentautuminen
 Peruskoulun loppuun suorittaminen
 Ammatinvalinnan selkiytyminen
 Keskeytyneiden opintojen jatkaminen
 Työelämävalmiuksien kehittyminen
 Työkokemus ja ammattitaidon kehittyminen
 Koulutukseen ja työelämään sijoittuminen
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Työpajavalmennukseen osallistuville on määritelty heidän lähtö- ja koulutustasoaan vastaavat yleiset tavoitteet sekä tavoitteiden edistymistä vastaavat palvelusisällöt:

4.1.1 Peruskoulu kesken

Valmentautujan lähtötilanteen mukaiset tavoitteet
ja ohjaavat työpajapalvelut
Lähtötilanne
Peruskoulu kesken

Tavoite
 Peruskoulun loppuun
suorittaminen
 Koulutukseen motivoituminen
ja valmentautuminen
 Opiskeluvalmiuksien
kehittyminen
 Kouluttautumisedellytysten
selvittäminen

Tavoitetta edistävät palvelut
 Opiskeluedellytysten turvaaminen
 Peruskoulun loppuun suorittaminen
pajajakson aikana (puuttuvat
opintosuoritukset yhteistyössä
työpajan ja perusopetuksen kanssa)
 Työpajassa opitun hyväksilukeminen
 Valmentautujan ohjaaminen
oppilaitokseen suorittamaan
puuttuvat opinnot (peruskoulu,
kansanopisto…)

4.1.2 Peruskoulu käyty – ei ammattia

Valmentautujan lähtötilanteen mukaiset tavoitteet
ja ohjaavat työpajapalvelut
Lähtötilanne
Peruskoulu käyty, ei
ammattia

Tavoite
 Ammatinvalinnan
selkiytyminen
 Koulutukseen motivoituminen
ja valmentautuminen
 Lisäpisteitä jatkokoulutukseen
 Opiskeluvalmiuksien
kehittyminen
 Opiskelupaikan hakeminen/
saaminen (II-asteen koulutus)
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Tavoitetta edistävät palvelut
 Opiskeluedellytysten turvaaminen
 Peruskoulun arvosanojen
korottaminen tarvittaessa
(yhteistyössä perusopetuksen kanssa)
 Työpajassa opitun hyväksilukeminen
 Ammatinvalinnanohjauksen
järjestäminen (TE-toimisto)
 Tutustumiset työpaikkoihin ja
oppilaitoksiin
 Valmentautujan ohjaaminen
opiskelupaikan hakemisessa
(koulumuotoinen/oppisopimusopiskelu)
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4.1.3 Toisen asteen koulutus kesken

Valmentautujan lähtötilanteen mukaiset tavoitteet
ja ohjaavat työpajapalvelut
Lähtötilanne
Toisen asteen
koulutus kesken
(ammatillinen
koulutus tai lukio)

Tavoite
 Koulutukseen motivoituminen
ja valmentautuminen
 Kouluttautumisedellytysten
selvittäminen
 Keskeytyneiden opintojen
jatkaminen
 Uuden koulutusalan
selkiytyminen
 Opiskelupaikan hakeminen/
saaminen

Tavoitetta edistävät palvelut
 Opiskeluedellytyksien turvaaminen
 Puuttuvien opintojen suorittaminen/
täydentäminen työpajassa
(yhteistyössä oppilaitosten kanssa)
 Tarvittaessa
ammatinvalinnanohjauksen
järjestäminen sekä valmentautujan
tukeminen uuden opiskelupaikan
hakemisessa/saamisessa
(ammatillinen koulutus)
 Työpajassa opitun hyväksi lukeminen

4.1.4 Lukio suoritettu

Valmentautujan lähtötilanteen mukaiset tavoitteet
ja ohjaavat työpajapalvelut
Lähtötilanne
Lukion oppimäärä
suoritettu/ylioppilas

Tavoite
 Jatkokoulutukseen
motivoituminen ja
valmentautuminen
 Kouluttautumisedellytysten
selvittäminen ja
opiskeluvalmiuksien
kehittyminen
 Ammatinvalinnan ja
koulutustavoitteiden
selkiytyminen
 Jatko-opiskelusuunnitelma ja
opiskelupaikan hakeminen
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Tavoitetta edistävät palvelut
 Jatko-opiskeluvalmiuksien
selvittäminen ja opiskeluun
kannustaminen
 Ammattialoihin ja
opiskelumahdollisuuksiin
tutustuminen
 Ammatinvalinnanohjauksen
järjestäminen (tarvittaessa)
 Tuki ja ohjaus opiskelusuunnitelman
laatimisessa ja opiskelupaikan
hakemisessa
 Opiskeluedellytysten turvaaminen
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4.1.5 Ammatillinen koulutus (tutkinto suoritettu)

Valmentautujan lähtötilanteen mukaiset tavoitteet
ja ohjaavat työpajapalvelut
Lähtötilanne
Ammatillinen koulutus
(tutkinto suoritettu)

Tavoite
 Työllistymisedellytysten
tunnistaminen ja
vahvistaminen
 Työelämävalmiuksien
kehittyminen
 Työkokemuksen hankkiminen
ja ammattitaidon
kehittyminen
 Aktiivinen työn hakeminen/
työllistyminen

Tavoitetta edistävät palvelut
 Työ- ja opiskeluvalmiuksien arviointi
ja toimenpiteisiin ohjaaminen
 Ammatilliseen jatkokoulutukseen
ohjaaminen
 Työpaikkatutustumiset
 Tuki työpaikkojen etsimisessä ja
työhön hakeutumisessa
 Työhönvalmennus
 TE-toimiston aktiivipalveluihin
ohjaaminen
 Työllistymistä tukevat
lyhytkoulutukset (korttikoulutukset)
 Osaamisen osoittaminen

4.1.6 Alentunut työ- ja toimintakyky

Valmentautujan lähtötilanteen mukaiset tavoitteet
ja ohjaavat työpajapalvelut
Lähtötilanne
Alentunut työ- ja
toimintakyky, mm;
 psyykkiset ja fyysiset
rajoitteet
 päihderiippuvuus
 neuropsykiatriset
häiriöt
 oppimisvaikeudet
 kognitiiviset rajoitteet
(heikkolahjaisuus)
 sosiaaliset ongelmat

Tavoite
 Elämäntilanteen
selkiytyminen
 Päivittäisen työ- ja
toimintakyvyn kehittyminen
(kuntoutuminen)
 Sosiaalisten taitojen
kehittyminen
 Jatkosuunnitelmien
hahmottuminen ja
jatkotoimenpiteisiin
valmentautuminen

Tavoitetta edistävät palvelut
 Elämäntilanteen selvittäminen
 Työ- ja toimintakyvyn havainnointi
 Asiakaskohtainen palveluohjaus:
o soveltuvaan
työpajavalmennukseen
ohjaaminen
o päihde-, mielenterveys- tms.
palveluun ohjaaminen
o tukeminen opiskelupaikan
hakemisessa
o tukeminen työkokeilu-/työpaikan
hakemisessa
o elämänhallinnalliset asiat

Edellä kuvatun lisäksi kaikkien valmentautujien yhteisenä tavoitteena on oppia työyhteisössä
toimimista, saada lisää itseluottamusta sekä kehittää elämänhallintataitojaan. Jokainen valmentautuja laatii valmennushenkilöstön tuella pajajaksolleen omat henkilökohtaiset tavoitteensa, minkä pohjalta suunnitellaan pajajaksolle yksilöllinen valmennussuunnitelma.
Valmentautujien osallisuutta tuetaan pajajakson aikana mm. palautekyselyin, huomioimalla
ideat, ehdotukset ja tarpeet sekä antamalla heidän ottaa kantaa työpajatoimintaa koskeviin
ajankohtaisiin asioihin.
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4.2 Lähettävä taho
Lähettävällä taholla tarkoitetaan sitä organisaatiota tai toimijaa, joka on lähettänyt valmentautujan työpajalle ja/tai jonka kanssa kirjallinen sopimus valmennusjaksosta tehdään. Tyypillisiä lähettäjiä ovat TE-toimisto, työvoiman palvelukeskus, oppilaitokset sekä Oulun kaupungin työllisyys- ja hyvinvointipalvelut. Byströmin nuorten palvelut ja niihin sisältyvä etsivä
nuorisotyö on myös merkittävä työpajalle valmentautujia ohjaava yhteistyökumppani.

4.3 Tuotannon asiakkaat
Tuotannon asiakkaita ovat sekä kaupungin sisäiset että ulkopuoliset toimijat, jotka tilaavat ja
ostavat työpajan tuotteita ja palveluja. Sisäisiä asiakkaita ovat kaupungin eri hallintokunnat,
yksiköt ja liikelaitokset. Ulkopuolisia asiakkaita ovat mm. yksityiset henkilöt, yritykset ja järjestöt. Tuotannon asiakkaat maksavat hankkimastaan tuotteesta tai palvelusta vahvistetun
palveluhinnaston mukaisen maksun.

5 TYÖPAJAN PALVELUT
Työpajan valmennuspalveluihin sisältyvät nuorten lähtötilanteita, tavoitteita ja tarpeita vastaavat erilaiset valmennusjaksot sekä työpajan asiantuntijapalvelut.
Valmennuspalvelut
 Työkokeilu
 Työllistäminen palkkatuella
 Kuntouttava työtoiminta
 Oppilaitosyhteistyö
 Työhönvalmennus
 Muut yksilölliset valmennuspalvelut
 Asiantuntijapalvelut
Liite 8.1 Työpajan palvelut ja valmennusmenetelmät, sivu 45

5.1 Työkokeilu
Työkokeilu on työpajan palvelu, missä työttömänä oleva henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai saada tukea työmarkkinoille palaamiseen. Työkokeiluun tulevalta
henkilöltä puuttuu ammatillinen koulutus tai hän suunnittelee alan tai ammatin vaihtoa. Jos
henkilö on ollut poissa työmarkkinoilta, selvitetään työkokeilulla, onko hänen osaamisensa
ajan tasalla ja minkälaista tukea hän tarvitsee työmarkkinoille palatakseen.
Työkokeilun tavoitteena on selvittää, mikä ala tai ammatti valmentautujaa kiinnostaa ja on
hänelle mahdollinen. Työkokeilun tavoitteena on myös edistää valmentautujan työelämävalmiuksia sekä kehittää ja monipuolistaa työtaitoja. Valmentautuja saa tarpeensa mukaan
tukea arkielämään liittyvissä asioissa. Työkokeilun kesto, samoin kuin viikoittainen ja päivittäinen työaika voivat vaihdella valmentautujan tilanteesta ja työkokeilua koskevasta lainsäädännöstä riippuen.
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5.2 Työllistäminen palkkatuella
Palkkatuella työllistämiseen vaikuttavat kulloisetkin TE-toimiston ja kaupungin työllisyyspalveluiden palkkatukikäytännöt ja määrärahat. Palkkatuettu työsuhde edellyttää, että valmentautuja täyttää työhallinnon ja kaupungin työllistämisen kriteerit ja hänen motivaationsa sekä työelämävalmiutensa ovat työsuhteen edellyttämällä tasolla. Työpajavalmentautujien lisäksi työllistetään palkkatuella myös pitkäaikaistyöttömiä henkilöitä apuohjaajiksi.
Palkkatukijakson tavoitteena on tarjota valmentautujalle mahdollisuus työntekoon ja toimeentuloon oikeassa työsuhteessa. Työaika ja palkka ovat 85 % KVTES:n mukaisesta yleistyöajasta ja minimipalkasta.

5.3 Kuntouttava työtoiminta
Kuntouttava työtoiminta on sosiaalihuoltolain mukainen sosiaalipalvelu ja samalla työttömyysturvalain mukainen työllistymistä edistävä palvelu. Kuntouttavalla työtoiminnalla halutaan vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Toiminnalla
pyritään myös ehkäisemään syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuus työtoimintaan ja muihin
palveluihin. Palveluiden suunnittelussa huomioidaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan henkilökohtainen tilanne. (Määritelmä: THL, Kuntouttavan työtoiminnan käsikirja)
Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu niille valmentautujille, jotka tarvitsevat työkokeilua
yksilöllisempää, syvällisempää ja pitempikestoista valmennusta saavuttaakseen koulutuksen,
työelämän tai muun työpajan jälkeisen toiminnan edellyttämät valmiudet.
Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteet ja toteutus sovitaan yksilöllisesti valmentautujan, TEtoimiston ja sosiaalitoimen yhdessä laatimassa aktivointisuunnitelmassa.
Kuntouttava työtoiminta tapahtuu samassa ryhmässä muissa työpajan valmennuspalveluissa
työskentelevien kanssa ja sisältää samoja toimenpiteitä kuin työkokeilu, mutta on perusteellisempaa ja yksilöllisempää. Myös monialaisen yhteistyöverkoston palvelut ovat aktiivisemmin käytössä.
Kuntouttavassa työtoiminnassa voidaan päivittäinen ja viikoittainen työaika sopia valmentautujan työ- ja toimintakyvyn perusteella lyhyemmäksi ja joustavammaksi kuin työkokeilussa ja palkkatuetussa työssä.
Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteita
 Herättää valmentautujan kiinnostus oman tulevaisuuden kannalta tärkeiden asioiden
kehittämiseen
 Saada valmentautuja motivoitumaan ja sitoutumaan valmennusjaksonsa tavoitteisiin
ja toimenpiteisiin
 Kohottaa fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kuntoa
 Kehittää elämänhallinnan taitoja
 Saavuttaa koulutuksessa, työssä tai muussa valmennusjakson jälkeisessä toiminnassa
edellytettävät valmiudet
 Luoda valmennusjakson jälkeinen jatkopolku kohti koulutusta, työelämää tai muuta
valmentautujan tarvitsemaa toimintaa
Oulun työpajoilla kuntouttavaa työtoimintaa toteutetaan kaikissa pajayksiköissä. Erityisen
tärkeä palvelumuoto se on starttipajoilla.
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Sosiaalinen kuntoutus
Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa
tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja
osallisuuden edistämiseksi. Sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-,
työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistään näiden keskeyttämistä.
Työpajatoiminta on merkittävä nuorten sosiaalisen kuntoutuksen järjestäjä. Sitä toteutetaan
kaikissa pajayksiköissä, erityisesti Starttivalmennuksessa. Sosiaalinen kuntoutus on luonteeltaan tavoitteellista, pitkäjänteistä ja kokonaisvaltaista tukea, ohjausta ja toimintaa. Siinä yksilöllinen tuki yhdistyy toiminnallisuuteen.
Lain mukaan sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annettavaa tehostettua tukea, johon sisältyy:
 Sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen
 Kuntoutusneuvonta ja –ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteen sovittaminen
 Valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan
 Ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin
 Muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet

5.3.1 Starttivalmennus
Starttivalmennus on tarkoitettu yksilöllisen erityistuen tarpeessa oleville nuorille, joille tavanomaiset työpajapalvelut ovat riittämättömiä. Heidän elämänhallintansa ja arkielämän taitonsa eivät riitä suoraan koulutukseen ja/tai työelämään tähtääviin palveluihin osallistumiseen. Heillä voi olla erityisiä valmennustarpeita sosiaalisessa toimintakyvyssä, oppimisvaikeuksissa, mielenterveysongelmissa, päihdeongelmissa, velkaantumisessa ja yhteiskunnan ulkopuolisuudessa. Starttipajalle nuoret ohjautuvat useimmiten muista palveluista.
Starttivalmennus on sosiaalista kuntoutusta ja työpajojen matalimman kynnyksen palvelua.
Valmennuksen pääpaino on työ- ja toimintakyvyn kartoittamisessa ja kehittämisessä sekä arjenhallinnan tukemisessa. Pajalla työskennellään kädentaitojen ja taiteen keinoin, tärkeässä
roolissa ovat myös positiiviset ympäristö- ja luontokokemukset, liikunta sekä elämänhallintataitojen harjoittelu.
Starttivalmennuksen kesto määritellään aina yksilöllisesti ja kuntouttavan työtoiminnan tai
sosiaalisen kuntoutuksen periaatteita noudattaen. Starttivalmennusta toteutetaan siihen
erikoistuneissa pajayksiköissä.
Starttivalmennuksen yleiset tavoitteet
 Säännölliseen toimintaan sitoutuminen
 Oman elämäntilanteen ja muutostarpeen tunnistaminen
 Hyvinvointi ja tyytyväisyys omaan elämään
 Valmius siirtyä starttivalmennuksen jälkeen koulutukseen ja työelämään tai siihen
johtavaan palveluun
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Yksilöstarttivalmennus
Starttivalmennus alkaa yleensä yksilöstarttivalmennuksella, starttipajan yksilövalmentajan ja
valmentautujan kahdenkeskisillä tapaamisilla. Aluksi tapaamisia on noin viikon välein, myöhemmin niiden tiheys ja lukumäärä määräytyvät valmentautujan tilanteen ja tarpeen mukaan.
Tarvittaessa valmentautuja saa jälkiohjausta Starttijakson jälkeen. Jälkiohjaus sisältää tapaamisia säännöllisesti esim. kerran kuukaudessa sekä oppilaitosyhteistyötä ja muuta tarvittavaa verkostoyhteistyötä. Jälkiohjauksen pituus on 3 -12 kk valmentautujan toiveen ja tarpeen mukaan.
Yksilöstarttivalmennuksen tavoitteet
 Luottamuksellinen suhde ja sitoutuminen starttivalmennukseen
 Ryhmästarttivalmennukseen siirtymisen edellyttämät valmiudet
 Yksittäisissä tapauksissa tavoitteena voi myös olla siirtyminen yksilöstarttivalmennuksen jälkeen suoraan koulutukseen, työelämään tai muuhun palveluun
Menetelmät
 Kahdenkeskinen keskustelu
 Toiminnalliset menetelmät

Ryhmästarttivalmennus
Valmentautuja voi siirtyä ryhmästarttiin, kun yksilöstarttivalmennuksessa on selvitetty hänen
kokonaistilanteensa ja tavoitteensa sekä valmiutensa suoriutua ryhmämuotoisessa valmennuksessa. Starttijakso voi alkaa myös suoraan ryhmävalmennuksessa.
Ryhmästarttivalmennus toteutuu yksilöllisiin tarpeisiin ja lähtökohtiin perustuvassa, muutaman valmentautujan pienryhmässä, keskimäärin kolmena päivänä viikossa.
Ryhmästarttivalmennuksen tavoitteet
 Elämänhallinnan ja päivittäisten arkielämän taitojen kehittyminen
 Päihteiden käytölle vaihtoehtoisen toiminnan tarjoaminen ja päihteettömyyden tukeminen
 Sosiaalisten taitojen kehittyminen
 Valmiudet siirtyä tavanomaiseen työpajavalmennukseen, koulutukseen, työelämään
tai niihin johtavaan muuhun palveluun
Ryhmästarttivalmennuksen menetelmät
 Vuorovaikutus, keskustelu, työn harjoittelu, luova toiminta, liikunta, retket, opintokäynnit
 Valmentautujan tarvitseman monialaisen tukiverkoston rakentaminen ja yhteistoiminta
 Valmentautujan tavoitteita ja edistymistä tukevien jatkotoimenpiteiden suunnittelu
ja toteutus
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5.4 Oppilaitosyhteistyö
Oulun työpajatoiminta tekee yhteistyötä sekä perusopetuksen, ammatillisen koulutuksen että lukioiden kanssa. Säännöllisintä yhteistyö on perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen
kanssa.
Yhteistyö perustuu aina valmentautujan tai oppilaan/opiskelijan tarpeisiin ja voi käynnistyä
joko työpajan tai oppilaitoksen aloitteesta.

5.4.1 Yhteistyö perusopetuksen kanssa
Työpajan valmentautuja voi täydentää puuttuvia perusopetuksen opintojaan tai korottaa
päättötodistuksen arvosanoja parantaakseen opiskeluun pääsyn mahdollisuuksia.
Tavallisin yhteistyökumppani on Nuorten Pajakeskuksessa toimivan Kajaanintullin koulun
työpainotteiset luokat (pajakoulu). Tavoitteet ja suunnitelma opintojen täydentämiseksi laaditaan yhdessä Kajaanintullin koulun opettajien kanssa. Työpajahenkilöstö ohjaa ja valvoo
valmentautujan pajalla suorittamia opintotehtäviä, koulu puolestaan vastaa teoriaopetuksesta sekä arvioinnista.
Perusopetuksen oppilaalla voi olla tarve työpajayhteistyölle, esimerkiksi tuetulle työelämään
tutustumisjaksolle (TET). TET-jakson tavoitteista, toteutuksesta ja arvioinnista sovitaan työpajan ja oppilaan lähettävän koulun kanssa. Työpajan työvalmentajat ja ohjaajat vastaavat
oppilaan työskentelyn ohjaamisesta ja jakson toteutumisen arvioinnista koulun ohjeiden
mukaisesti.

5.4.2 Yhteistyö lukion kanssa
Lukio-opintoja suunnittelevalla työpajavalmentautujalla on mahdollisuus tutustua lukioopintoihin. Lukion opiskelijalla on mahdollisuus yksilölliseen jaksoon työpajalla, jos opinnot
eivät etene tai ovat vaarassa keskeytyä.

5.4.3 Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa
Työpajan ja ammatillisten oppilaitosten välinen yhteistyö on kahden suuntaista. Yhteistyö
kohdistuu valmentautujaan, jolla on tarve tutustua oppilaitokseen, täydentää puuttuvia tai
kesken jääneitä ammattiopintoja tai hän tarvitsee tukea ammattiopintoihin siirtymisessä.
Toisaalta yhteistyö voi kohdistua opiskelijaan, jonka opiskelua voidaan tukea työpajatoimenpitein. Opiskelijalla voi esimerkiksi olla tarve avoimia työmarkkinoita tuetummalle työssäoppimisjaksolle tai hän voi tarvita ns. levähdysjaksoa koulumuotoiseen opiskeluunsa. Opiskelija
voi suorittaa puuttuvia opintojen osia ja saada tutkintonsa valmiiksi työpajayhteistyön avulla.
Työpajan ja ammatillisen koulutuksen yhteistyömuodoista on sovittu Oulun alueen ammatillisten oppilaitosten kanssa. Käytännön toimenpiteistä ja vastuista sovitaan tapauskohtaisesti
opiskelijan tarpeiden pohjalta. Työpajahenkilöstön ja alueen ammatillisten oppilaitosten ohjaus- ja opetushenkilöstön kesken toteutetaan myös ns. varjostustoimintaa, millä tarkoitetaan lyhytkestoista (1 – 5 pv:n) tutustumista toistensa työyksiköihin ja toimintaan. Varjostuksen avulla voidaan jakaa hyviä käytäntöjä sekä kehittää yhteistyötä ja henkilöstön ammatillista osaamista.
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Jäljempänä esitellään työpajan ja ammatillisten oppilaitoksen välisen yhteistyön muotoja,
joista on sovittu yhteisten prosessikuvausten muodossa:





Valmentautuja siirtymässä ammatillisiin opintoihin
Opiskelijan työssäoppimis-/levähdysjakso työpajalla
Tutkinto valmiiksi työpajalla
Opiskelija valmistumisen jälkeen työpajalle

Valmentautuja siirtymässä ammatillisiin opintoihin
Työpajavalmentautuja on siirtymässä ammatillisiin opintoihin työpajajakson aikana tai välittömästi sen jälkeen. Siirtyminen tapahtuu saattaen vaihtaen.
Liite 8.3 Valmentautujan siirtyminen ammatillisiin opintoihin, sivu 47

Opiskelijan työssäoppimis-/levähdysjakso työpajalla
Ammatilliseen tutkintoon sisältyvä työssäoppiminen on opetussuunnitelmaan perustuvaa,
tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua, minkä opiskelija suorittaa työpajalla. Työssäoppimisjakso työpajalla soveltuu silloin, kun opiskelijan on vaikea löytää työssäoppimispaikkaa avoimilta työmarkkinoilta tai hän tarvitsee oppimisessaan erityistä tukea ja ohjausta.
Ammattioppilaitoksen opiskelijalla voi myös olla tarve ns. levähdysjaksolle työpajalla esimerkiksi silloin, kun vaarana on opintojen keskeytyminen. Opiskelijan siirtyminen määräajaksi
toiseen ympäristöön voi tuoda tarvittavan jatkoharkinta-ajan ja lisätä motivaatiota opiskelun
jatkamiseen.
Liite 8.4 Opiskelijan työssäoppimis-/levähdysjakso työpajalla, sivu 48

Tutkinto valmiiksi työpajalla
Ammatillisen oppilaitoksen opiskelija voi opintojensa loppuvaiheessa suorittaa tutkintonsa
loppuun työpajalla. Käytännöstä sovitaan tapauskohtaisesti ja se on toteutettavissa silloin,
kun työpajan toimiala ja pajassa tehtävä työ vastaavat opiskelijan henkilökohtaista opetussuunnitelmaa. Tutkinnon osan vastaanottamisesta ja arvioinnista vastaa oppilaitos. Myös
työpajavalmentautuja voi suorittaa tutkintonsa loppuun työpajalla vastaavalla tavalla.
Liite 8.5 Valmentautujan ammattitutkinto valmiiksi työpajalla, sivu 49

Opiskelija valmistumisen jälkeen työpajalle
Ammatillisesta oppilaitoksesta valmistuvan nuoren valmiudet päästä avoimille työmarkkinoille voivat olla heikot. Työkokemusta voidaan hankkia ja osaamista täydentää työpajalla.
Ennen opiskelun päättymistä oppilaitos voi suositella opiskelijalle työpajajaksoa. Asiasta sovitaan työpajan kanssa. Työpajalle hakeutuvan tulee täyttää työpajajakson edellytykset.
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5.4.4 Tila- ja välineyhteistyö
Työpajalla ja oppilaitoksilla on myös tilojen ja välineiden yhteiskäyttöä. Pajakeskuksen puu-,
metalli-, auto- ja keittiöpajan tilat sekä laitteet ovat nuorten työpajan ja Kajaanintullin koulun
päivittäisessä yhteiskäytössä.
Työpajan ja ammattioppilaitosten (OSAO ja Luovi) kanssa on myös sovittu yhteistyöstä. Kun
tarvitaan erityisvälineitä tai koneita, voidaan sopia tilapäisestä työskentelystä toisen tiloissa.
Yhteistyöhön liittyy koneiden ja laitteiden käytön opastus ja perehdytys. Työpajan ja oppilaitosten välillä voi olla myös projektimuotoista yhteistyötä, mm. tuotteiden valmistuksessa.

5.5 Työhönvalmennus
Työhönvalmennus on tarkoitettu työpajavalmentautujille, jotka tarvitsevat tukea työllistymiseensä. Työhönvalmennuksessa valmentautujaa tuetaan tunnistamaan omat vahvuutensa,
osaamisensa ja kehittämistarpeensa. Valmennus on ryhmä- ja yksilöohjausta, jonka avulla
valmentautujat kehittävät työnhakuvalmiuksiaan. Se sisältää työnhakuasiakirjojen laatimista,
työ- ja työkokeilupaikkojen hakemista sekä yritysvierailuja.
Työhönvalmennusta toteuttaa työelämävalmentaja, joka tukee valmentautujan työllistymispolkua hänen oman suunnitelmansa mukaisesti. Työelämävalmentaja on työnantajien ja yritysten yhteyshenkilönä työllistämiseen liittyvissä kysymyksissä. Valmentautujien ohjaamisessa avoimille työmarkkinoille ja oppisopimuskoulutukseen tehdään yhteistyötä kaupungin
työllisyyspalveluiden kanssa.

5.6 Muut yksilölliset valmennuspalvelut
Tarvittaessa työpaja räätälöi palvelua tarvitseville nuorille tavanomaisista valmennuspalveluista poikkeavan tutustumis-, kokeilu-, harjoittelu- tai valmennusjakson. Tavoitteet ja toimenpiteet jaksolle laaditaan tapauskohtaisesti. Lähettäjinä voivat olla esimerkiksi TEtoimisto, työvoiman palvelukeskus, Kriminaalihuoltolaitos, oppilaitokset, erilaiset projektit ja
hankkeet sekä muut yhteistyökumppanit. Palvelu voidaan järjestää, jos pajoilta löytyy tarkoitukseen sopiva vapaa paikka ja valmiudet sen toteuttamiseen.

5.6.1 Ohjaus ennen ja jälkeen pajajakson
Yksilöllisiin valmennuspalveluihin kuuluu myös ohjaus ennen ja jälkeen pajajakson. Valmennuspalveluun hakeutuvalle nuorelle voidaan tarvittaessa antaa ohjausta, jonka avulla hänet
ohjataan joko työpajavalmennuksen asiakkaaksi tai johonkin muuhun hänen tavoitteitaan ja
tarpeitaan vastaavaan palveluun. Pajajakson jälkeen valmentautujaan otetaan yhteyttä ja
hänelle annetaan tarvittaessa ohjausta ja tukea.

5.7 Asiantuntijapalvelut
Oulun kaupungin työpajahenkilöstö on osallisena erilaisissa paikallisissa, alueellisissa ja valtakunnallisissa asiantuntijaryhmissä ja yhteistyöverkostoissa.
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Asiantuntijatehtäviä
 Kaupungin sisäiset työryhmät
 Monialaiseen asiakasyhteistyöhön liittyvät työryhmät
 Yhteistyökumppaneiden ja hankkeiden ohjaus-, työ-, asiantuntija- yms. ryhmät ja kokoukset
 Seminaarien ja koulutustilaisuuksien luennoitsija- ja kouluttajatehtävät
 Eri toimijoiden kanssa järjestettävät yhteistapahtumat
 Pajatoiminnan esittelyt
 Konsultoinnit
 Aluehallintoviraston ja Valtakunnallisen työpajayhdistyksen asiantuntijatyöryhmät

6 VALMENNUSMENETELMÄT
Valmennusmenetelmillä tuetaan eri tilanteissa olevia valmentautujia sen hetkisten tavoitteittensa mukaisesti. Tilannetta voidaan kuvata valmentautujan tavoitteellisen tukemisen
portaikon avulla.
Kuvio 4. Valmentautujan tavoitteellinen tukeminen

VALMENTAUTUJAN TAVOITTEELLINEN TUKEMINEN
Oman työuran vakiintuminen/
tavoitteellinen opiskelu
Aktiivinen työelämään/koulutukseen
hakeutuminen
Elämänhallintataitojen vahvistaminen,
työ-/koulutusmotivaation vahvistaminen
Tavoitteiden saavuttamista vaikeuttavien
esteiden minimoiminen
Voimavarojen vahvistaminen,
elämäntilanteen selkiytyminen
Tavoitteiden ja
valmiuksien selvittäminen
Ohjauksellinen suhde turvalliseen, rajoja
asettavaan aikuiseen
Kuvio on työpajatoimintaan muokattu lähteestä:
K. Komonen (2002) Itä-Suomen työkoulu 2000. Väliraportti lukuvuodelta 2001 - 2002
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Valmennusmenetelmät
 Työvalmennus
 Yksilövalmennus
 Työelämävalmennus
 Palveluohjaus
 Ryhmävalmennus
 Koulutukset ja kurssit
 Opintokäynnit ja tutustumiset
 Perusopetuksen arvosanojen korottaminen
 Ammatillisten opintojen täydentäminen
 Osaamistodistus
 Opiskelu- ja työhyvinvointitodistus
 Kansainvälinen toiminta
 Arviointi ja palaute

6.1 Työvalmennus
Työvalmennus on työelämän valmiuksien, pelisääntöjen ja työtaitojen opettamista ja oppimista sekä työ- ja toimintakyvyn edistämistä. Siinä valmentautuja tekee tavoitteidensa mukaisesti pajayksikön toimialaan ja oppimisympäristöön liittyviä työtehtäviä työvalmentajan
ja/tai ohjaajan alaisuudessa ja ohjauksessa. Valmentautujalla ei tarvitse olla entuudestaan
kokemusta tai osaamista kyseiseltä ammattialalta. Työvalmennuksen tavoitteena on valmentautujan aktiivisuuden, toimintakyvyn, työkyvyn ja ammatillisten valmiuksien kehittyminen
sekä kouluttautumis- ja työllistymispolun konkretisoituminen.
Työtehtävät suunnitellaan valmentautujan työkyvyn, taitojen ja motivaation pohjalta siten,
että niiden vaativuus kasvaa edistymisen myötä. Valmentautujan työskentelyn havainnointi
ja rakentavan palautteen antaminen ovat työvalmennuksen kulmakiviä.
Työvalmennus on osallistuvaa, ohjaavaa tai delegoivaa:
Osallistuvassa valmennuksessa työskentely tapahtuu rinta rinnan työvalmentajan/ohjaajan
kanssa ja valmentautuja saa tukea koko työsuorituksen ajan.
Ohjaavassa valmennuksessa valmentautuja saa hyvät ja selkeät ohjeet ja opastuksen työskentelyn alussa sekä tukea tarpeensa mukaan työn aikana.
Delegoivassa valmennuksessa valmentautuja kykenee suoriutumaan työstä itsenäisesti saatuaan tarvitsemansa alkuvaiheen ohjeet.
Työvalmennuksen periaatteita
 Valmentautujan perehdyttäminen ja lähtötilanteen kartoittaminen
 Työ- ja toimintakykyä sekä taitoja vastaavat työtehtävät
 Selkeä tehtävänanto sekä yksilöllinen ohjaus, neuvonta ja valvonta
 Työturvallisuusasioiden opettaminen ja noudattaminen
 Työelämän ja työyhteisön sääntöjen oppiminen ja noudattaminen
 Työtehtäviin liittyvän teorian opettaminen
 Tavoitteellisuus ja työn tekeminen valmiiksi asti
 Työstä suoriutumisen ja edistymisen säännöllinen arviointi ja palaute
 Arvioinnit ja kehityskeskustelut
Valmennuksen oppimisympäristöt pajakohtaisine toimialoineen ja työtehtävineen on kuvattu liitteessä 8.12 Oppimisympäristöt, sivut 59-88
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6.2 Yksilövalmennus
Yksilövalmennus on valmentautujan henkilökohtaista tukemista koulutukseen ja työllistymiseen tähtäävissä toimenpiteissä sekä elämäntilanteeseen liittyvissä arkipäivän tarpeissa. Jokaisella valmentautujalla on nimetty yksilövalmentaja.
Yksilövalmennus tapahtuu kahdenkeskisinä keskusteluina, työvalmentajan kanssa tehtävänä
pariohjauksena sekä yhteistyössä valmentautujan monialaisen verkoston kanssa.
Yksilövalmentaja vastaa jokaiselle valmentautujalle laadittavasta valmennussuunnitelmasta.
Suunnitelman laatimiseen osallistuu valmentautuja, työvalmentaja ja tarvittava verkosto.
Valmennussuunnitelma pohjautuu valmentautujan omiin vahvuuksiin, kehittämistarpeisiin ja
tavoitteisiin. Suunnitelman osapuolet sitoutuvat sen toteutukseen, arviointiin ja seurantaan.
Yksilövalmentaja vastaa myös pajajakson jälkeisen jatkosuunnitelman laatimisesta.
Yksilövalmennuksen tavoitteet
 Valmentautujan elämäntilanteen selkiytyminen
 Valmentautujan voimavarojen, vahvuuksien ja tavoitteiden tunnistaminen
 Valmentautujan tavoitteiden toteutumisen edistäminen
 Ammatinvalintaprosessin käynnistyminen, koulutusmotivaation vahvistuminen, kouluttautumisen esteiden minimointi sekä kouluttautumispolun konkretisoituminen
 Työelämään motivoituminen, työnhaun aktivoituminen ja/tai jatkokouluttautumiseen motivoituminen
Yksilövalmennuksen toimenpiteet
 Yksilökeskustelut
 Valmennus- ja jatkosuunnitelma
 Valmennussuunnitelman toteutumisen seuranta ja tukeminen
 Yhteistyössä työvalmentajan ja yhteistyöverkoston kanssa annettava tuki ja ohjaus
 Ryhmävalmennukset
 Jälkiohjaus ja –seuranta
 Raportointi palvelun tilaajalle

6.3 Työelämävalmennus
Työelämävalmennus on työpajojen, valmentautujien ja työnantajien välisen yhteistyön kehittämistä sekä valmentautujien työelämätietouden lisäämistä ja työllistämispolkujen rakentamista. Työelämävalmennus on myös työpajatoiminnan tunnetuksi tekemistä työnantajille
sekä valmentautujien saattamista työelämään.
Työelämävalmennuksen tavoitteena on valmentautujien työelämävalmiuksien ja työnhakutaitojen kehittyminen sekä työelämään sijoittuminen.
Työelämävalmennus on työelämätietouteen liittyvää yksilö- ja ryhmäohjausta sekä valmentautujien osaamisen markkinointia työnantajille. Valmentautujat saavat työllistymiseensä liittyvää ohjausta ja tukea pajajakson aikana ja sen jälkeen. Lisäksi työpaikkoihin edelleen sijoitettavat valmentautujat ja heitä työllistävät työnantajat saavat työelämävalmentajalta tarvitsemaansa ohjausta ja neuvoa.
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6.4 Palveluohjaus
Palveluohjaus käsitteenä tarkoittaa sekä asiakastyön menetelmää (case management) että
palveluiden yhteensovittamista organisaatioiden tasolla (service coordination). Suomessa
palveluohjaus on vakiintunut tarkoittamaan yksilökohtaista palveluohjausta, jossa keskeistä
on asiakkaan ja työntekijän luottamussuhde ja asiakaslähtöinen työskentelytapa (Määritelmän lähde: Sosiaaliportti.fi).
Palveluohjaus työpajalla on valmentautujan etua korostavaa koordinointityötä, jolla edistetään yhteistoimintaa työpajan sekä eri hallinnonalojen ja organisaatioiden välillä. Palveluohjaajana toimii tavallisimmin yksilövalmentaja, joka vastaa valmentautujan palvelukokonaisuuden toteutumisesta ja on mukana asiakkaiden monialaisissa verkostoissa. Yksilövalmentaja huolehtii yhdessä valmentautujan kanssa hänen tarvitsemiensa palvelujen suunnittelusta,
hankkimisesta ja yhteensovittamisesta sekä huolehtii, että valmentautujan asiat etenevät
suunnitelman mukaisesti. Tarvittaessa myös työvalmentaja osallistuu valmentautujan palveluohjauksen suunnitteluun ja toteutukseen.
Liite 8.2 Valmennusprosessi, sivu 46

6.5 Ryhmävalmennus
Ryhmävalmennus tukee valmentautujien henkilökohtaisten valmennussuunnitelmien tavoitteita ja toteutumista. Ryhmävalmennuksen keskeisiä tavoitteita ovat sosiaalisten taitojen
kehittyminen sekä elämänhallinnan, hyvinvoinnin ja työtaitojen vahvistuminen.
Ryhmävalmennus tapahtuu vaihtuvissa, eri teemojen ympärille rakentuvissa tapahtumissa,
joihin osallistujat kootaan useimmiten eri työpajayksiköistä. Ryhmävalmennus koostuu koko
työpäivän pituisista tapahtumista ja teemapäivistä sekä eri aiheita käsittelevistä lyhyemmistä
tilaisuuksista. Ryhmävalmennukseen sisältyvät mm. ”Tolokkua elämää -koulutukset”, jotka
toteutetaan yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa.
Ryhmävalmennustapahtumat voivat olla myös usean vuorokauden pituisia retkiä tai leirejä.
Osa ryhmävalmennustapahtumista koskee kaikkia työpajavalmentautujia, osaan valitaan
osallistujat henkilökohtaisten tarpeiden perusteella.
Esimerkkejä ryhmävalmennuksen aiheista
 Ammatinvalinta
 Työnhaku
 Hyvinvointi
 Liikunta ja retkeily
 Taide ja kulttuuri
 Vapaa-ajan toiminta
 Luonto ja kestäväkehitys

6.6 Koulutukset ja kurssit
Työpajavalmennukseen sisältyy koulutuksia ja kursseja, joiden tavoitteena on tukea valmentautujien henkilökohtaisten tavoitteiden toteutumista, vahvistaa kansalaistaitoja sekä lisätä
aktiivisuutta ja valmiuksia koulutukseen ja työelämään hakeutumisessa.
Koulutukset ja kurssit jakautuvat niille asetettujen tavoitteiden mukaisesti kolmeen pääluokkaan; yleissivistäviin, ammatillisiin ja vapaaehtoisiin.
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Yleissivistävät kurssit
 Kansalaistaitoja vahvistavat (esim. työnhaku, ensiapu, tieto- ja viestintätekniikka)
 Yleissivistävät ja elämänhallintaa tukevat (esim. talous, oppisopimus, yrittäjyys, asuminen, kuluttaminen, kansainvälisyys, kestävä kehitys, osallisuus ja kansalaisvaikuttaminen)
Ammatilliset kurssit
 Pajan toimialaan liittyvät tiedolliset ja taidolliset kurssit
 Valmentautujan omaa ammattialaa tukevat (esim. tulityö, hygieniapassi)
Vapaaehtoiset kurssit
 Harrasteisiin ja oman hyvinvoinnin edistämiseen liittyvät kurssit

6.7 Opintokäynnit ja tutustumiset
Valmentautujat tutustuvat pajajakson aikana oppilaitoksiin, yrityksiin, työpaikkoihin sekä vierailevat rekrytointi- ja koulutustapahtumissa. Tavoitteena on tarjota tietoa työelämästä, selkiyttää ammatinvalintaa sekä kannustaa opiskelu- ja työpaikkojen hakemista. Opintokäyntejä
ja tutustumisia järjestetään sekä yksittäisille valmentautujille että ryhmille. Valmentautujille
voidaan järjestää myös yksilöllisiä 1 – 5 päivän pituisia tutustumisjaksoja tai koulutuskokeiluja ammatillisiin oppilaitoksiin.
Liite 8.6 Valmentautujan oppilaitostutustuminen, sivu 50

6.8 Perusopetuksen arvosanojen korottaminen
Valmentautujalla on mahdollisuus korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja
sekä täydentää puuttuvia opintojaan pajajakson aikana ja käyttää siihen työaikaa. Työpajan
keskeisin yhteistyökumppani arvosanojen korottamisessa on Nuorten Pajakeskuksessa toimiva Pajakoulu (Kajaanintullin koulun työpainotteiset luokat). Pedagogisesta opetuksesta ja
arvosanoista vastaa Pajakoulun erityisopettaja.

6.9 Ammatillisten opintojen täydentäminen
Valmentautujalla on pajajakson aikana mahdollisuus täydentää aiempia kesken jääneitä
ammatillisia opintoja sekä suorittaa ammattiosaamisen näyttöjä. Jos valmentautujan tutkinto on ”viittä vaille” valmis, hän voi suorittaa puuttuvat opinnot pajalla ja saada tutkintonsa
valmiiksi. Opintojen suorittaminen tapahtuu yhteistyössä ammatillisen oppilaitoksen kanssa.
Liite 8.5 Valmentautujan ammattitutkinto valmiiksi työpajalla, sivu 49
Liite 8.7 Valmentautujan puuttuvien ammattiopintojen täydentäminen, sivu 51

6.10 Osaamistodistus
Valmentautujat saavat halutessaan pajajakson päättyessä heitä ohjanneen työpajahenkilöstön havaintoihin ja arviointeihin perustuvan osaamistodistuksen. Osaamistodistuksessa arvioidaan valmentautujan ammatillista kasvua sekä työpajan oppimisympäristössä osoittamaa
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osaamista ammatillisen koulutuksen arviointikriteerien mukaisesti. Valmentautuja voi hyödyntää osaamistodistusta oman harkintansa mukaan mm. opinnoissa ja työnhaussa.
Sähköinen osaamistodistuslomake sisältyy työpajan asiakas- ja valmennusrekisterinä toimivaan Työllisyyden palvelurekisteriin. Osaamistodistusta voidaan täydentää liitteillä, esim.
valmentautujan työpäiväkirjalla, portfoliolla ja kurssitodistuksilla. Työpajahenkilöstö on koulutettu ohjaamaan valmentautujia portfolion laatimisessa.
Ammatillinen oppilaitos voi tunnustaa ja tunnistaa osaamistodistuksella todennettua osaamista valmentautujan myöhemmissä opinnoissa. Myös työnantajat saavat osaamistodistuksesta konkreettista tietoa työtä hakevan nuoren työtaidoista ja työelämävalmiuksista.
Osaamistodistusmalli on kehitetty Oulun seudun ammattiopiston hallinnoimassa Metkahankkeessa ja sen suunnitteluun ovat osallistuneet Oulun kaupungin työpajatoiminta, Oulun
seudun ammattiopisto, Ammattiopisto Luovi, Oulun Palvelualan opisto ja Oulun Diakoniaopisto.

6.11 Opiskelu- ja työhyvinvointitodistus
Opiskelu- ja työhyvinvointitodistuksessa näkyvät valmentautujan pajajakson aikana suorittamat työhyvinvointikokonaisuuteen sisältyneet suoritukset. Opiskelu- ja työhyvinvointikokonaisuus voi sisältää liikuntaa, terveystietoa, itsenäisen asumisen ja omasta elinympäristöstä huolehtimisen taitoja sekä työelämätietoutta. Kokonaisuudessa huomioidaan myös sosiaaliset taidot ja ryhmässä toimimisen valmiudet.
Ammatillinen oppilaitos voi tunnistaa ja tunnustaa todistuksessa todennettuja suorituksia
ammatillisissa opinnoissa. Valmentautuja voi hyödyntää Opiskelu- ja työhyvinvointitodistusta
osaamistodistuksen tavoin oman harkintansa mukaan.
Opiskelu- ja työhyvinvointitodistus on kehitetty osaamistodistuksen tavoin Oulun seudun
ammattiopiston hallinnoimassa Metka-hankkeessa.

6.12 Kansainvälinen toiminta
Valmentautujille kerrotaan pajajakson aikana nuorisopalveluiden kansainvälisestä toiminnasta ja Euroopan Unionin nuoriso-ohjelmista, joihin heillä on mahdollisuus osallistua. Työpaja
voi toimia nuoriso-ohjelmien vastaanottavana ja lähettävänä tahona sekä auttaa tarvittaessa
niihin liittyvissä käytännön järjestelyissä.
Valmentautujilla on myös mahdollisuus osallistua eri toimijoiden järjestämiin kansainvälisyysinfoihin.
Työpajan kansainvälisen toiminnan tavoitteet
 Tarjota kansainvälistymisen kanavia myös heikommassa asemassa oleville valmentautujille (työttömyys, kouluttamattomuus)
 Luoda uusia osallistumisen mahdollisuuksia
 Tarjota mahdollisuus tutustua monikulttuurisuuteen ja oppia vieraita kieliä
Kansainvälisen toiminnan menetelmät
 Infotilaisuudet kansainvälisestä vapaaehtoistyöstä
 Henkilökohtainen ohjaus EU:n nuoriso-ohjelmaan osallistuville vapaaehtoistyöntekijöille (hakeminen, paikan valinta, lähtövalmennus…)
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 Asunnon järjestäminen sekä apu muissa käytännön järjestelyissä ja sopeutumisessa
työpajalle tuleville vapaaehtoistyöntekijöille
 Vertaistyöskentely muista kansallisuuksista ja kulttuureista tulevien nuorten kanssa

6.13 Arviointi ja palaute
Arviointi ja palaute ovat keskeinen osa työpajan valmennus-, laatu- ja vaikuttavuustyötä.
Valmentautujat saavat työpajalla työskentelystään palautetta työpajahenkilöstöltä ohjauskeskusteluissa. Valmentautujien itsearviointi on osa työpajavalmennusta.
Valmentautujilla on mahdollisuus osallistua työpajatoiminnan kehittämiseen antamalla palautetta työpajalle.
Arvioinnin sekä palautteen antamisen työväline on Työllisyyden palvelurekisteri, johon sekä
valmentautuja että valmennushenkilöstö kirjaavat valmentautujakohtaisia valmennustapahtumia ja arviointeja pajajakson aikana. Palautteista ja arvioinneista käydään henkilökohtainen keskustelu valmentautujan sekä työ- ja yksilövalmentajan kesken.
Lisäksi valmentautujat vastaavat työpajan vaikuttavuusjärjestelmään liittyvään anonyyminä
täytettävään palautekyselyyn.
Henkilöstön arviointi ja palaute valmentautujalle
 Työtehtävien yhteydessä annettava jatkuva palaute
 Valmennuskeskustelut
 Väliarviointi ja loppupalaute
 Osaamistodistus ja työhyvinvointitodistus
Valmentautujan arviointi ja palaute työpajalle
 Valmennuskeskustelut
 Ryhmävalmennusten palautteet
 Odotukset, väliarviointi, pajajakson loppupalaute ja vaikuttavuuskysely
 Työtehtävien yhteydessä annettava jatkuva palaute
 Palautelaatikko
 Palaverit
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7 LAATUKRITEERIT
Työpajapalvelujen tavoitteena on auttaa ja tukea kohderyhmän nuoria heidän tarpeissaan ja
tavoitteissaan niin hyvin ja monipuolisesti kuin käytettävissä olevin resurssein on mahdollista. Toiminnan halutaan olevan laadukasta ja tuloksellista.
Työpajapalvelujen laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan seuraavien laatukriteerien avulla
 Johtaminen
 Henkilöstö
 Valmennus
 Monialainen yhteistyö
 Tilat ja laitteet
 Työturvallisuus
 Tuotannon laatu
 Kestäväkehitys
 Vaikuttavuus
 Valmentautujien osallisuus
 Työpajapalvelujen kehittäminen
 Viestintä
 Markkinointi

7.1 Johtaminen
Laatukriteeri: Työpajan johtaminen perustuu työpajan toiminta-ajatukseen sisältyviin arvoihin ja strategisiin päämääriin.
Oulun työpajojen johtamisen kulmakiviä ovat avoin ilmapiiri, vastuun jakaminen ja kantaminen, johdon ja työntekijöiden välinen luottamus ja kannustus sekä osaamisen ja kehittymisen
tukeminen. Työpajapalveluista vastaa palvelupäällikkö. Pajayksiköiden operatiivisesta toiminnasta vastaa lähiesimies. Organisaatiojohtamisen rinnalla on huomioitava myös johtamisen toinen taso eli valmentautujien johtaminen, mistä vastaavat työvalmentajat. Johtamisen
lähtökohtia ovat valmentautujalähtöisyys, henkilöstön osaaminen, osallistaminen sekä prosessien toimivuus ja kehittäminen.
Henkilöstön asenne, arvomaailma ja ammattitaito ovat tärkeitä tekijöitä toiminnassa, missä
laatua ja vaikuttavuutta arvioidaan ihmisissä aikaan saaduilla muutoksilla ja tuloksilla. Tärkeitä ovat myös valmennusprosessit ja niiden tavoitteellinen eteneminen sekä saumaton nivoutuminen sidosryhmien ja ympäröivän yhteiskunnan toimintaan. Johtamisen laatu ilmenee
myös jokapäiväiseen arkityöhön sisältyvänä avoimena vuoropuheluna ja molemminpuolisena
palautteen antamisena.
Johtamista ja johtamisen vaikutuksia arvioidaan työpajan vaikuttavuusjärjestelmän kategorioihin sisältyvillä indikaattoreilla:
 Henkilöstöresurssit (henkilöstökysely)
o Henkilöstön riittävyys
o Henkilöstön osaamisresurssit
 Henkilöstön kehittäminen (henkilöstökysely)
o Osaamisen kehittämismahdollisuus
o Henkilöstön tarpeiden huomioiminen
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 Työyhteisön toimivuus (henkilöstökysely)
o Omaan työhön vaikuttaminen
o Esimiehen tuki
o Palaute työstä
o Työyhteisön ilmapiiri
o Työhyvinvoinnin tukeminen
 Henkilöstön toimintaresurssit (henkilöstökysely)
o Toiminnan järjestämisresurssit

7.2 Henkilöstö
Laatukriteeri: Työpajalla on valmennuksellisia tarpeita vastaava määrä ammatillisesti pätevää ja motivoitunutta henkilöstöä.
Työpajapalvelujen toimeenpanosta vastaa palvelupäällikkö, jonka alaisuudessa työpajahenkilöstö toimii:







Lähiesimies
Työpaja-asiantuntija
Suunnittelija
Yksilövalmentajat
Työelämävalmentaja
Työvalmentajat ja ohjaajat

Suurin osa tehtävistä on vakinaisia, määräaikaisten lukumäärä vaihtelee tilanteen mukaan.
Valmentavan ja ohjaavan henkilöstön määrä on mitoitettu siten, että yksi valmentaja vastaa
keskimäärin 5 valmentautujan ohjaamisesta kerrallaan.
Työpajalla työskentelee myös Monetra Oy:n henkilöstöön kuuluva palvelusihteeri.
Ohjaavalle henkilöstölle on vahvistettu ammattitaito- ja koulutusvaatimukset
 Yksilövalmentaja; tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto
 Työvalmentaja, työelämävalmentaja; tehtävään soveltuva ammattikorkeakoulu tai
entinen opistoasteen tutkinto
 Ohjaaja; pätevyysvaatimuksena alan koulutus- ja vähintään kahden vuoden työkokemus alalta
Henkilöstön ammattitaitoa arvioidaan työpajan vaikuttavuusjärjestelmään sisältyvillä indikaattoreilla:
 Elämäntilanteen selkiytyminen pajajakson aikana (nuorten kysely)
o Henkilökohtainen tuki
 Työpajayhteistyön ammattimaisuus (sidosryhmäkysely)
o Henkilöstön ammattitaito
 Työpajayhteistyön laatu (sidosryhmäkysely)
o Työpajahenkilöstö yhteistyökumppanina
o Työpajayhteistyön sujuvuus
 Henkilöstön ammattitaito (henkilöstökysely)
o Perustehtävän tuntemus
 Henkilöstön motivaatio (henkilöstökysely)
o Nuoret työn motivoijana
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o Oman työn arvostus
 Henkilöstöresurssit (henkilöstökysely)
o Henkilöstön riittävyys
o Henkilöstön osaamisresurssit
Liite 8.8 Henkilöstön osaamisvaatimukset, sivut 52-55

7.2.1 Henkilöstön osaamisen kehittäminen
Ammattitaidon ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä työssä jaksamisen tukemiseksi henkilöstölle järjestetään säännöllisesti koulutusta, kehittämispäiviä ja työnohjausta. Henkilöstöllä
on myös mahdollisuus osallistua ulkopuolisiin koulutuksiin, seminaareihin ja työpajapäiville.
Ammattioppilaitosten kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyen voi henkilöstö vuorovaihtoperiaatteella käydä tutustumassa ammatilliseen opetukseen oppilaitoksissa (varjostustoiminta).
Fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseksi järjestetään henkilöstölle myös tyky- ja virkistystoimintaa.
Osaamisen kehittäminen
 Henkilöstön perehdyttäminen (henkilökohtainen perehdyttäminen ja perehdyttämisopas)
 Työnohjaus
 Verkostoituminen ja vertaiskontaktit
 Pajan sisäiset koulutukset ja toimintaohjeet
 Säännölliset kehityskeskustelut
 Toimialalle kohdennetut koulutukset, seminaarit ja työpajapäivät
 Ammatillinen erityis- ja täydennyskoulutus (esim. työvalmennuksen erikoisammattitutkinto)
 Sisäinen liikkuvuus ja työnkierto (varjostus)
 Mahdollisuus itseopiskeluun ja opintovapaaseen
 Henkilöstön kannustaminen kehittämään omaa työtään yhdessä esimiesten, työtovereiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa

7.3 Valmennus
Laatukriteeri: Valmennuspalvelut vastaavat kohderyhmän tarpeita, ovat yksilöllisiä ja tavoitteellisia.
Valmennuspalvelut on suunniteltu työpajalle ohjautuvien nuorten lähtötilanteita ja tarpeita
vastaaviksi. (Kappale 4.1 Valmentautujat, sivut 11-14)
Pajalle tulevalle valmentautujalle suunnitellaan tarpeita vastaava palvelu, missä huomioidaan hänen lähtötasonsa sekä yksilölliset tavoitteensa. Valmentautuja osallistuu oman pajajaksonsa suunnitteluun, tavoitteiden asettamiseen ja arviointiin. Pajajakson aikana toteutetaan kunkin valmentautujan henkilökohtaista valmennussuunnitelmaa. Edistymisen arviointi
ja palaute ovat keskeinen osa valmennusprosessia. Valmennussuunnitelma tarkentuu valmennuksen edetessä.
Valmennuksen alkuvaiheessa valmentautuja perehdytetään työpajan toimintatapoihin ja
työtehtäviin. Pajajakson aikana valmentautuja tekee tavoitteitaan ja suunnitelmaansa tuke-
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via työtehtäviä. Valmentautujan ei tarvitse pajalle tullessaan osata työtehtäviä vaan työtaito
kehittyy tekemällä oppien.
Työtehtävien ohella valmentautuja saa yksilöllistä ohjausta, ryhmävalmennusta, koulutusta
ja lyhytkursseja. Tarvittaessa valmennukseen voi sisältyä myös perusopetuksen päättötodistuksen arvosanojen korottamista, ammattiopintojen täydentämistä ja monialaisen verkoston
palveluja.
Valmennuksen apuna käytetään Oulun kaupungin työllisyyden palvelurekisteriä, joka toimii
sekä työpajan että kaupungin työllisyyspalveluiden asiakasrekisterinä, valmennuksen dokumentointivälineenä ja tilastotietokantana. Työllisyyden palvelurekisteri toimii myös suojattuna tiedonsiirtovälineenä.
Valmennuspalvelujen laatua arvioidaan työpajan vaikuttavuusjärjestelmään sisältyvillä kategorioilla ja indikaattoreilla:










Nuorten elämänhallinta ja voimaantuminen (nuorten kysely)
o Elämäntilanteen selkiytyminen ja henkilökohtainen tuki
o Arjenhallinnan vahvistuminen pajajakson aikana
o Työ- ja toimintakyvyn kehittyminen pajajakson aikana
o Sosiaalisten taitojen kehittyminen pajajakson aikana
o Muut elämänmuutokset pajajakson aikana
Nuorten kouluttautumisen ja työllistymisen tukeminen (nuorten kysely)
o Suunnitelma peruskoulun loppuun suorittamiseksi
o Peruskoulun suorittaminen
o Ammatinvalinnan selkiytyminen
o Opiskeluvalmiuksien kehittyminen
o Opiskelusuunnitelma
o Ammattitaidon kehittyminen
o Työllistymismahdollisuuksien paraneminen
o Työllistymissuunnitelma
o Jatkokouluttautuminen (opintojen täydentäminen)
o Jatkosuunnitelman toteuttaminen
Syrjäytymisen ehkäiseminen
o Työpajan toimialat (nuorten-, sidosryhmä- ja henkilöstökysely)
o Työpajapalvelujen sisältö (sidosryhmäkysely)
o Työpajalta saatavat valmiudet (sidosryhmäkysely)
Nuorisotyöttömyyden alentaminen
o Työpajan vaikutus nuorisotyöttömyyteen (sidosryhmäkysely)
Nuorten osallisuus
o Omaan pajajaksoon vaikuttaminen (nuorten kysely)
o Yhdenvertaisuus (nuorten kysely)
Työpajapalvelujen vahvuudet ja kehittämiskohteet (nuorten-, sidosryhmä- ja henkilöstökysely)

Työpajapalvelujen yksilöllisyyttä ja sitä, miten ne vastaavat valmentautujien tarpeita, voidaan arvioida myös vaikuttavuusjärjestelmään sisältyvillä tilastotiedoilla; esimerkiksi valmentautujien ikäjakaumalla, koulutustaustalla, lähettävällä taholla, valmennuksen aikaisella harjoittelumuodolla, pajajakson pituudella sekä pajajakson jälkeisellä sijoittumisella.
Liite 8.2 Valmennusprosessi, sivu 46
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7.4 Monialainen yhteistyö
Laatukriteeri: Työpajalla on laaja monialainen yhteistyöverkosto, mikä mahdollistaa valmentautujien tarvitsemien ammattitaitoisten palvelujen järjestämisen.
Työpajalla on hyvät kontaktit ja tiivis yhteistyö niihin paikallisiin toimijoihin, joita tarvitaan
valmentautujien monipuolisten palvelujen järjestämisessä. Tavoitteistaan, elämäntilanteestaan ja terveydentilastaan riippuen valmentautujat voivat tarvita tukiverkostoonsa monia
toimijoita. Työpaja ylläpitää ja kehittää yhteistyötä näiden toimijoiden kanssa.
Monialaisen yhteistyön toteuttamisessa keskeinen rooli on yksilövalmentajilla. Yksittäistapauksissa voi valmentautuja saada palveluohjausta vielä pajajakson päättymisen jälkeenkin.
Valmennuksessa korostuu myös moniammatillisuus, mitä toteutetaan työ- ja yksilövalmentajien pariohjauksena sekä pajayksiköiden välisenä yhteistyönä.
Monialaista yhteistyöverkostoa ja sen toimivuutta arvioidaan työpajan vaikuttavuusjärjestelmään sisältyvillä kategorioilla ja indikaattoreilla:
 Työpajayhteistyön laatu
o Työpajahenkilöstö yhteistyökumppanina (sidosryhmäkysely)
o Yhteistyöverkoston toimivuus (henkilöstökysely)
o Yhteistyön sujuvuus (sidosryhmäkysely)
 Työpajayhteistyön saavutettavuus (sidosryhmäkysely)
o Työpajapalvelujen tuntemus
o Asiakkaiden ohjaaminen työpajalle
o Asiakkaiden pääsy työpajalle
 Yhteistyön hyöty nuorille (sidosryhmäkysely)
o Työpajapalvelut ja nuorten tarpeet
o Työpajapalvelujen hyödyllisyys
o Työpajadokumenttien hyödyntäminen

7.5 Tilat ja laitteet
Laatukriteeri: Työpajalla on valmennuspalvelujen edellyttämät ajanmukaiset toimitilat,
koneet, laitteet ja työkalut.
Työturvallisuuslain mukaan työtilojen tulee olla toimintaan soveltuvat. Työpaikan rakenteiden, materiaalien ja varusteiden sekä laitteiden tulee olla työntekijälle turvallisia ja terveellisiä ja niiden tulee olla turvallisesti käsiteltävissä, kunnostettavissa ja puhdistettavissa. Oulun
kaupungin työpajayksiköiden toimitilat on valittu ja varustettu siten, että ne täyttävät toiminnan sisällön ja työturvallisuuslainsäädännön vaatimukset.
Keskustan alueen pajatoiminnat on keskitetty vuonna 2013 käyttöön otettuun, Intiön kasarmialueella sijaitsevaan Nuorten Pajakeskukseen. Sen toimitilat on saneerattu työpajan ja pajakoulun käyttöä varten. Tilojen suunnittelu ja varustaminen on tapahtunut yhteistyössä niitä
käyttävän henkilöstön kanssa. Osa pajakeskuksen työtiloista on yhteiskäytössä Kajaanintullin
koulun työpainotteisten luokkien (pajakoulun) kanssa. Pajakeskuksen tiloja vuokrataan myös
kaupungin muiden toimijoiden ja ulkopuolisten käyttöön.

33

Työpajapalvelut, laatukäsikirja 15.3.2017

Pajatiloilla on yhteiskäyttöä ammattioppilaitosten kanssa silloin, kun Pajakeskuksella on tarjota oppilaitoksen eritystarpeita tai yhteistyöprojektia vastaavia tiloja ja koneita. Työpaja voi
vastaavasti sopia ammattioppilaitosten tilojen ja laitteiden käytöstä.
Haukiputaan pajayksiköt toimivat Toimintakeskus Jatulissa ja Ukonkaivoksen teollisuusalueella. Erä- ja liikuntapajan käytössä on myös Virpiniemen liikuntakeskuksen alueella sijaitseva
Eräkota.
Toimitiloja ja välineitä arvioidaan työpajan vaikuttavuusjärjestelmässä henkilöstön toimintaresursseja sekä työpajapalvelujen kehittämistä kuvaavilla indikaattoreilla:



Toiminnan järjestämisresurssit (henkilöstökysely)
Kehitettävää työpajapalveluissa (henkilöstö-, sidosryhmä ja nuorten kysely)

7.6 Työturvallisuus
Laatukriteeri: Työpajatoiminnassa varaudutaan ennaltaehkäisevästi työstä aiheutuviin tapaturmiin ja haittoihin sekä huolehditaan valmentautujien ja henkilöstön yhdenvertaisesta
kohtelusta ja hyvinvoinnista.
Työturvallisuus on yksi työpajatoiminnan tärkeistä painopistealueista. Huomiota kiinnitetään
tapaturmanvaaroihin, fysikaaliseen, ergonomiseen, kemialliseen, ja henkiseen turvallisuuteen sekä pelastustoimintaan. Kaikille pajoille on laadittu yhteinen, yleiset työturvallisuusohjeet sisältävä asiakirja, Työturvallisuus – Nuoret työntekijät.
Lisäksi kaikille pajayksiköille on laadittu oma pajakohtainen liiteasiakirja, mikä sisältää yksityiskohtaiset, käytäntöön sovellettavat työturvallisuusohjeet. Kaikille pajakiinteistöille on
tehty myös turvallisuusriskien arvioinnit sekä laadittu kirjalliset pelastussuunnitelmat hätä- ja
onnettomuustilanteiden toimintaohjeineen.
Työpajoilla käytetään työtehtävien edellyttämiä suojavarusteita, työasuja, turvajalkineita sekä henkilökohtaisia suojaimia. Koneiden, laitteiden ja suojavälineiden käyttöä ja kuntoa valvovat työvalmentajat ja ohjaajat. Pajatöissä käytetään turvallisiksi luokiteltuja aineita ja materiaaleja ja niitä säilytetään työturvallisuuslakien mukaisesti. Niille pajoille, joissa on mahdollisuus syntyä räjähdyskelpoisia ilmaseoksia (esim. puupölyä), on laadittu ATEXräjähdyssuojausasiakirja. Tulityötiloihin on laadittu tulityöohjeet.
Valmentautujien työturvallisuuden perehdyttämisestä vastaavat työvalmentajat ja ohjaajat.
Työnantaja kustantaa henkilöstölle tarvittavat esiapu-, tulityö-, työturvallisuus-, tieturva- ja
hygieniapassikoulutukset. Yleisten asioiden perehdyttäminen tapahtuu pajakohtaisen perehdyttämislomakkeen avulla. Sen lisäksi käytetään koneiden, laitteiden ja erityistä turvallisuutta vaativien toimintojen perehdyttämisessä siihen laadittua materiaalia.
Sivistys- ja kulttuuripalvelut järjestää säännöllisesti henkilöstölle turvallisuuskoulutuksia. Pajat järjestävät myös itse turvallisuuteen liittyvää perehdytystä, pelastautumis-, suojautumisja sammutusharjoituksia, turvakävelyjä sekä ensiapukoulutuksia.
Tietoturva ja tietosuoja liittyvät myös työyhteisön turvallisuuteen. Niissä noudatetaan Oulun
kaupungin tietoturvaperiaatteita; ohjelmistoja, suojaamista, sääntöjä ja toimintatapoja.
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Sekä valmentautujien, että henkilöstön tasa-arvosta ja henkisestä hyvinvoinnista huolehditaan kiinnittämällä huomiota yhdenvertaisuuteen, suvaitsevaisuuteen ja kestävään kehitykseen. Näitä asioita käsitellään koulutus- ja henkilöstötilaisuuksissa sekä nuorisopalveluiden
Globaalikasvatuksen tiimin tiedotteissa ja kampanjoissa. Työpajalta on edustus Globaalikasvatuksen tiimissä.
Työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin liittyvissä asioissa työnantajaa edustaa työsuojelupäällikkö, henkilöstöä työsuojeluvaltuutettu ja työyhteisövaltuutettu. Sivistys- ja kulttuuripalveluiden yleistä turvallisuustoimintaa johtaa ”Turjo-tiimi” ja nuorisopalveluille on laadittu kriisivalmiussuunnitelma.
Työturvallisuutta arvioidaan säännöllisesti toistuvissa työturvallisuustarkastuksissa ja kyselyissä.
Työturvallisuuteen liittyviä asioita arvioidaan myös työpajan vaikuttavuusjärjestelmään sisältyvillä kategorioilla ja indikaattoreilla:



Henkilöstön toimintaresurssit
o Toiminnan järjestämisresurssit (henkilöstökysely)
Työpajapalvelujen kehittäminen
o Kehitettävää työpajapalveluissa (henkilöstö-, sidosryhmä ja nuorten kysely)

Liite 8.9 Perehdyttämislomake, yleinen, sivu 56
Liite 8.10 Esimerkki konekohtaisesta työturvallisuuskortista, sivu 57
Liite 8.11 Konekortin liite, perehdyttäminen, sivu 58

Oulun kaupungin yleinen turvallisuushavainnon ilmoittamismenettely
Työ- ja muun turvallisuuden ylläpitäminen ja edistäminen perustuvat Oulun kaupungin ilmoittamismenettelyyn. Työntekijän on viipymättä ilmoitettava työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle työolosuhteissa, työmenetelmissä, koneissa, työvälineissä, henkilönsuojaimissa
tai muissa laitteissa havaitsemistaan vioista ja puutteellisuuksista, jotka voivat aiheuttaa
haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle. Ilmoitusvelvollisuus koskee
myös muita vaaratilanteita, väkivallan uhkatilanteita sekä työtapaturmaa ja työmatkatapaturmaa.

7.7 Tuotannon laatu
Laatukriteeri: Työpajavalmennuksen tuloksena syntyvät tuotteet ja palvelut ovat laadukkaita ja tuotannon asiakkaita palvellaan ammattitaidolla ja asiakaslähtöisesti.
Työpajavalmennuksen keskiössä on valmentautuja sekä hänen oppimisensa ja edistymisensä.
Työpajan oppimisympäristöön sisältyvä tuotannollinen työ on tärkeä väline ja menetelmä
valmennusprosessissa. Työpajavalmennus on tekemällä oppimista, missä oppiminen ja hyvä
laatu ovat tuotannon määrää ja työskentelynopeutta tärkeämpiä.
Hyvään laatuun päästään ammattitaitoisen valmennushenkilöstön, perusteellisen ohjauksen
sekä kannustavan ja innostavan ilmapiirin avulla. Työtehtävät suunnitellaan valmentautujien
työkyvyn ja taitojen mukaan nousujohteisesti niin, että vaatimustaso kasvaa edistymisen
myötä. Onnistuminen ruokkii onnistumista sekä kehittää motivaatiota ja työtaitoja.
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Kannustimena oppimiselle ja laadukkaalle tekemiselle ovat valmentautujille luovutettava
osaamistodistus sekä mahdollisuus henkilökohtaisen portfolion laatimiseen.
Valmentautujat tekevät tilaustöitä, myyntituotteita ja palveluja. Työn laadun kannalta on
tärkeää, että asiakkaalla on kasvot, ts. valmentautuja mahdollisuuksien mukaan kohtaa hänen valmistamansa tuotteen tai palvelun ostajan. Tuotteet ja palvelut hinnoitellaan työpajalle vahvistetun hinnaston mukaisesti.
Tärkeä pajatuotannon laadun mittari on tuotteita ja palveluja ostavien asiakkaiden tyytyväisyys ja palaute. Asiakkaat voivat arvioida työpajatuotteiden ja -palveluiden laatua sähköisesti: http://bit.do/asiakas
Tyypillisimmät pajakohtaiset tuotteet ja palvelut niihin sisältyvine tehtävineen ja työsuoritteineen on kuvattu liitteenä olevissa oppimisympäristökuvauksissa.
Liite 8.12 Oppimisympäristöt, sivut 59-88

7.8 Kestävä kehitys
Laatukriteeri: Työpajatoiminnassa painotetaan ympäristön ja sosiaalisen kestävän kehityksen periaatteita taloudellisuus huomioiden.
Nuorisopalveluissa toimii Globaalikasvatuksen tiimi, joka avustaa ja ohjeistaa työpajoja sekä
muita nuorisopalveluiden yksiköitä kestävän kehityksen, ympäristökasvatuksen ja yhdenvertaisuuden toteuttamisessa mm. erilaisten kampanjoiden, tiedotteiden, koulutusten ja tapahtumien avulla. Työpajatoiminnalla on edustus Globaalikasvatuksen tiimissä.
Nuorisopalveluilla on oma monikulttuurisuusohjelma, jonka tavoitteena on edistää yhdenvertaisuutta, poistaa syrjintä sekä huomioida ihmisten erilaiset taustat ja tarpeet.
Kestävä kehitys on läsnä päivittäisessä työpajatoiminnassa ja ilmenee seuraavina käytännön
toimenpiteinä:
Ekologiset toimenpiteet
 Hankinnat pyritään tekemään keskitetysti ja lähialueen palveluja hyödyntäen
 Elintarvikehankinnat tehdään mahdollisuuksien mukaan lähi- ja luomutuotteina
 Kiinnitetään huomio materiaalien ja muiden hankintojen eettisyyteen ja ympäristöystävällisyyteen
 Kierrätetään ja hyödynnetään tarkasti työssä käytettävät materiaalit
 Jätteet lajitellaan ja toimitetaan asianmukaisiin vastaanottopaikkoihin
 Käytetään mahdollisimman vähän vaarallisia kemikaaleja
 Säilytetään kemikaalit turvallisesti
Taloudelliset toimenpiteet
 Kiinnitetään huomiota energian kulutukseen ja säästämiseen (kiinteistöt, valot, koneet ja laitteet sekä veden kulutus)
 Kuljetuksissa ja liikkumisessa huomioidaan niiden tarpeellisuus ja vaikutukset ilmastonmuutokseen
 Tilojen, laitteiden ja välineiden huolto ja kunnossapito
 Tilojen yhteiskäyttö
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Sosiaaliset toimenpiteet
 Työhyvinvointi ja myönteinen ilmapiiri
 Yhdenvertaisuus ja osallisuus
 Ympäristön turvallisuus, terveellisyys, viihtyvyys ja esteettömyys
 Paikallinen verkostoituminen oppilaitosten, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa
 Syrjäytymisen, syrjinnän, fyysisen ja psyykkisen väkivallan ehkäisy
Kulttuuriset toimenpiteet
 Lähialueen mahdollisuudet huomioidaan liikkumalla ja retkeilemällä luonnossa
 Paikallisten perinteiden ja tapojen huomioiminen
 Nuorisokulttuurin ja kulttuuriympäristön huomioiminen
 Monikulttuurisuus
Esimerkkinä kestävän kehityksen toteutuksesta on Nuorten pajakeskuksen Lounasravintola
Makoisa, joka on mukana EkoCentrian ylläpitämässä Luomun portaat –ohjelmassa. Lounasravintola käyttää tuotannossaan luomutuotteita ohjelmatasonsa mukaisessa suhteessa ja
tiedottaa siitä asiakkailleen.
Kestävän kehityksen toteutumista arvioidaan työpajan vaikuttavuusjärjestelmään sisältyvillä
indikaattoreilla:
 Syrjäytymisen ehkäiseminen
o Työpajapalvelujen sisältö (sidosryhmäkysely)
 Nuorten osallisuus
o Omaan pajajaksoon vaikuttaminen (nuorten kysely)
o Yhdenvertaisuus (nuorten kysely)
 Työyhteisön toimivuus
o Työyhteisön ilmapiiri (henkilöstökysely)
 Työpajapalveluiden kehittäminen
o Työpajapalvelujen vahvuudet (nuorten-, sidosryhmä- ja henkilöstökysely)
o Kehitettävää työpajapalveluissa (nuorten-, sidosryhmä- ja henkilöstökysely)
Kestävän kehityksen toteutumista arvioidaan myös Oulun kaupungin työllisyyden palvelurekisteriin sisältyvällä nuorten palautteella sekä työpajatoiminnan talousarvion seurannalla.

7.9 Vaikuttavuus
Laatukriteeri: Työpaja panostaa vaikuttavuuden seurantaan ja tuottaa tietoa kehittämisen
ja päätöksenteon tueksi.
Työpaja seuraa oman toimintansa ja toimialansa vaikuttavuutta ja hyödyntää saamaansa tietoa palvelujensa kehittämisessä:






Valmennusmenetelmien kehittämisessä
Toiminnan ja talouden suunnittelun sekä päätöksenteon pohjana
Muutostarpeisiin vastaamisessa
Henkilöstön osaamisen kehittämisessä
Verkostoyhteistyön kehittämisessä
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Työpajatoiminnan vaikuttavuuden mittaamisen välineitä ja menetelmiä ovat työllisyyden
palvelurekisterin tilastotiedot, nuorten palautteet sekä sijoittumistiedot. Työpajatoiminnalle
on kehitetty myös joka toinen vuosi toteutettava laaja vaikuttavuusjärjestelmä, joka koostuu
työpajatoiminnan perustiedoista, nuorten palautekyselystä, henkilöstökyselystä, sidosryhmäkyselystä sekä keskeisistä tilastotiedoista. Vaikuttavuusraporttiin kirjataan kyselyissä esille
tulleet työpajatoiminnan vahvuudet, kehittämiskohteet ja niiden pohjalta laadittavat johtopäätökset. Raportti julkaistaan Oulun kaupungin ja työpajatoiminnan internet-sivulla sekä
toimitetaan työpajan yhteistyökumppaneille ja kaupungin päättäjille.
Työpajahenkilöstö seuraa aktiivisesti Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen ja Aluehallintoviraston julkaisemia vaikuttavuustietoja, toimialaan liittyviä tutkimuksia, raportteja ja julkaisuja sekä osallistuu vaikuttavuutta käsitteleviin seminaareihin ja koulutuksiin.

7.10 Valmentautujien osallisuus
Laatukriteeri: Työpajavalmentautujia kohdellaan yhdenvertaisesti. Heitä kuullaan ja kannustetaan vaikuttamaan omaan elämäänsä sekä toimimaan yhteisön ja yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä.
Osallisuus voidaan kokea usealla eri tasolla; yhteiskunnan ja yhteisön tasolla sekä yksilön
omana kokemuksena. Työpajatoiminnassa osallisuus määritellään syrjäytymisen vastavoimana, mahdollisuutena vaikuttaa ja olla osa yhteisöä sekä yhteiskunnallisena vaikuttamisena.
Osallisuus syrjäytymisen vastavoimana
Osallisuus nähdään oman elämän osallisuutena ja vastakkaisena suuntana syrjäytymiselle.
Osallisuudella tuetaan valmentautujan kouluttautumista ja työmarkkinoille sijoittumista.
Osallistuakseen omaa elämää koskevaan päätöksentekoon valmentautuja tarvitsee tietoa,
taitoa ja tukea. Kaikessa toiminnassa hänet nähdään oman elämänsä asiantuntijana.
Toiminnassa tuetaan valmentautujien omaa päätöksentekoa, vastuuta ja sitoutumista vaikuttamaan oman elämänsä asioiden kulkuun sekä vastuuseen päätöstensä ja toimintansa
seurauksista.
Osallisuus mahdollisuutena vaikuttaa ja olla osa yhteisöä
Työpajatoiminnassa tuetaan ja edistetään valmentautujien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Osallisuutta on valmentautujan mahdollisuus vaikuttaa ja kokea olevansa
osa yhteisöä. Yhteisöllä tarkoitetaan tässä työpajaa, valmentautujan omia elinolosuhteita
sekä hänen lähiympäristöään.
Työpajayhteisössä valmentautujia rohkaistaan tuomaan esille omia mielipiteitään,
kehittämisehdotuksiaan sekä antamaan palautetta. Palautetta hyödynnetään valmennustoiminnassa ja työpajapalvelujen kehittämisessä.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
Kolmas osallisuuden muoto on valmentautujien aktiivinen osallistuminen yhteiskunnalliseen
vaikuttamiseen. Osallisuutta tuetaan jakamalla tietoa vaikuttamismahdollisuuksista sekä
osallistumalla tilaisuuksiin, jossa poliittiset päättäjät ja nuoret kohtaavat. Lisäksi
valmentautujat ottavat kantaa taiteen ja median kautta sekä osallistumalla tapahtumiin.
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Osallisuuden osa-alueita ja käsitteitä
Osallisuuden osa-alueita ja käsitteitä voidaan havainnollistaa Suomen sosiaali- ja terveys ry:n
kuviolla.
Kuvio 5. Osallisuus ja sen lähikäsitteitä

Osallisuus ja sen lähikäsitteitä

OSALLISTUMINEN
VOIMAAN
-TUMINEN

SOSIAALINEN
PÄÄOMA

OSALLISTA
-MINEN

OSALLISUUS

YHTEISÖLLISYYS

ELÄMÄNHALLINTA

AKTIIVINE
N
KANSALAISUUS

ASIAKASJA
KÄYTTÄJÄLÄHTÖISYYS

Voidaanko yhdenvertaista osallisuutta ja yhteisöllisyyttä mitata? Päivi Rouvinen-Wilenius, 2013

Valmentautujien osallisuutta arvioidaan työpajan vaikuttavuusjärjestelmään sisältyvillä kategorioilla ja indikaattoreilla:
 Nuorten osallisuus
o Nuorten palautteen anto (tilastotieto)
o Omaan pajajaksoon vaikuttaminen (nuorten kysely)
o Yhdenvertaisuus (nuorten kysely)
o Yhteiskunnan jäsenyys (nuorten kysely)
 Työpajapalvelujen kehittäminen (nuorten kysely)
o Työpajapalvelujen vahvuudet
o Kehitettävää työpajapalveluissa

7.11 Työpajapalvelujen kehittäminen
Laatukriteeri: Toiminnassa tunnistetaan kehittämistarpeet, kehitetään toimintaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä ylläpidetään kehittämismyönteistä ilmapiiriä.
Työpajatoiminnan kohderyhmä ja heidän tarpeensa, yhteiskuntarakenteet, lainsäädäntö,
toimintanormit sekä nuorten elinympäristö ja -olosuhteet muuttuvat kaiken aikaa, mikä
edellyttää työpajalta jatkuvaa mukautumiskykyä ja valmiutta luoda uusia käytäntöjä, menetelmiä ja yhteistyökuvioita. Työpaja pyrkii vastaamaan valmentautujien ja yhteiskunnan pal39
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velutarpeisiin. Kehittämisen taustalla on erilaisten tutkimusten, mittausten ja palautteiden
avulla tapahtuva jatkuva oman toiminnan arviointi.
Kehittäminen perustuu henkilöstön osaamiseen sekä mahdollisuuteen toimia idearikkaasti ja
aloitteellisesti. Henkilöstön osaamisen kehittämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joiden avulla ylläpidetään ja kehitetään henkilöstön ammatillista osaamista sekä monialaista yhteistyötä
ja työyhteisöjen toimivuutta.
Kehittämistoimenpiteitä
 Sisäiset kehittämispäivät, -palaverit ja työryhmät
 Osallistuminen yhteistyökumppaneiden kehittämishankkeisiin ja –projekteihin
 Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kehittämistoiminta
 Tiedon ja kokemuksen vaihto muiden työpajaorganisaatioiden kanssa
 Laatukäsikirja
Työpajapalvelujen kehittämistä arvioidaan työpajan vaikuttavuusjärjestelmään sisältyvillä kategorioilla ja indikaattoreilla:
 Paikallinen ja alueellinen vaikuttavuus (sidosryhmäkysely)
o Työpaja työllisyydenhoidonkehittäjänä
o Kumppanien tarpeiden huomioiminen
 Henkilöstön kehittäminen (henkilöstökysely)
o Osaamisen kehittämismahdollisuus
o Henkilöstön tarpeiden huomioiminen
o Kehittymismahdollisuuksien hyödyntäminen
 Työpajapalvelujen kehittäminen (nuorten-, sidosryhmä- ja henkilöstökysely)
o Työpajapalvelujen vahvuudet
o Kehitettävää työpajapalveluissa

7.12 Viestintä
Laatukriteeri: Työpajatoiminnan viestinnässä noudatetaan avoimen tiedottamisen ja vuorovaikutuksen periaatetta.
Työpajatoiminnan viestinnän tavoitteena on edistää kuntalaisten ja henkilöstön hyvinvointia
tarjoamalla ajantasaista ja ennakoivaa tietoa toiminnasta, palveluista, ja tavoitteista. Näin
luodaan edellytyksiä osallisuudelle ja vaikuttamiselle sekä lisätään vuorovaikutusta ja avoimuutta. Viestintä ja vuorovaikutus ovat kahdensuuntaista, tiedon välittämistä ja vastaanottamista. Viestintä koostuu työpajan sisäisestä ja kuntalaisiin kohdistuvasta ulkoisesta tiedottamisesta sekä työpajan ja yhteistyökumppanien välillä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta.
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Kuvio 6. Viestintä

VIESTINTÄ
TYÖPAJAN VIESTINTÄ

•
•
•
•

Sähköposti
Sos.media
WWW-sivut
Julkaisut

SISÄINEN VIESTINTÄ

•
•
•
•

KUNTALAISET

Tiedotusvälineet
Esittelyt
Tapahtumat
Avoimet ovet

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Perusopetus- ja nuorisopalveluiden yleistä tiedottamista koordinoi tiedottaja ja ulospäin
suuntautuvasta julkisesta tiedottamisesta kriisitilanteissa vastaa sivistys- ja kulttuurijohtaja.
Työpajatoiminnan viestinnästä vastaavat pääsääntöisesti esimiehet sekä muu henkilöstö
omaan toimenkuvaansa liittyvissä asioissa.
Viestinnän kanavia ovat mm. www-sivut, sosiaalinen media, julkaisut, tiedotusvälineet sekä
esittelyt, tapahtumat ja avoimien ovien päivät. Ulkoisessa tiedottamisessa noudatetaan kaupungin viestintäohjeita ja Oulun kaupungin yhtenäistä graafista ohjeistusta. Sisäisen viestinnän kanavia ovat kasvokkain tapahtuva viestintä (perehdyttäminen, työpaikkakokoukset,
koulutustilaisuudet, henkilöstöinfot ja –palaverit) sekä sähköisen viestinnän välineet (Intranet, sähköposti, Lync –pikaviestintä sekä sähköinen kalenteri, työtila ja henkilöstölehti).
Viestintämateriaalia tuottaa mm. Nuorten Pajakeskuksen Viestintäpaja.
Sosiaalisen median käytössä noudatetaan Oulun kaupungin käyttösuosituksia sekä Sivistys- ja
kulttuuripalveluiden some -ohjeistusta.
Viestinnän toimivuutta arvioidaan työpajan vaikuttavuusjärjestelmään sisältyvillä kategorioilla ja indikaattoreilla:
 Työpajayhteistyön laatu
o Yhteistyön sujuvuus (sidosryhmäkysely)
 Työyhteisön toimivuus
o Palaute työstä (henkilöstökysely)
 Työpajapalvelujen kehittäminen
o Kehitettävää työpajapalveluissa (nuorten-, sidosryhmä- ja henkilöstökysely)
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7.13 Markkinointi
Laatukriteeri: Työpajatoiminta vastaa nuorten ja yhteiskunnan tarpeita. Toiminta tunnetaan ja sillä on hyvä maine.
Markkinoinnin yleisenä tavoitteena on tehdä työpaja ja sen palvelut ja tuotteet tunnetuksi
sekä saada asiakkaat käyttämään niitä. Suunnitelmallinen ja pitkäjänteinen markkinointi on
oikea-aikaista, informatiivista ja tehokasta. Markkinointimenetelmät ja -kanavat ovat ajanmukaisia, eri kohderyhmille soveltuvia sekä helposti havaittavia ja kiinnostavia.
Kuvio 7. Markkinoinnin tavoitteet

Nuorten
ohjautuminen






Verkostojen
ohjaus

 Verkostoilla on hyvä käsitys pajojen arjesta, tavoitteista ja sisällöstä
 Verkostot antavat nuorille selkeät ja konkreettiset ennakkotiedot pajajaksosta

Pajojen
yleinen
imago

Työylpeys,
osallisuus

Pajalle hakeutuvilla nuorilla on oma, sisäinen motivaatio
Pajat täyttyvät tasaisesti
Pajatoiminta on helposti saavutettavaa
Yhteyden saa sellaisia kanavia pitkin, joita nuorten on luonteva käyttää

 Pajatoimintaa arvostetaan yhteiskunnallisena toimintana
 Kuntalaiset tuntevat pajatoiminnan






Henkilöstö on ylpeä työstään
Markkinointi lisää yhdessä tekemisen tunnetta
Henkilöstön työ on osa markkinointia
Myös nuoret osallistuvat aktiivisesti markkinointiin
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Kuvio 8. Markkinoinnin kohderyhmät

MARKKINOINNIN KOHDERYHMÄT
TE-tsto, TYP,
KELA, Byström…

Yhdistykset,
työnantajat,
muut toimijat

Pajalle tulevat
nuoret

Yhteistyöverkosto

Nuoret
Pajoista
tietämättömät
nuoret

Muut työpajat,
hankkeet…

Vaikuttajat

Sisäinen markkinointi
(millaisessa työyhteisössä työskentelen)

Pajoilla jo olleet nuoret

MARKKINOINTI

Tuotteita ja
palveluja ostavat
asiakkaat

Rahoittajat

Päättäjät
Media

Kuvio 9. Viestintäkeinot kohderyhmittäin

Nuoret
Verkostot
Vaikuttajat
ja media

 Instagram, Whatsapp, Facebook, Youtube, Chat sekä Periscope, Twitch ja
muut suorastreamit, Työpörssi
 Facebook, Blogit, Sähköposti, Nettisivut
 Facebook, Twitter, Linkedin, Blogit, Youtube

Sisäinen

 Facebook, Instagram, Blogit, Whatsapp

Ostavat
asiakkaat

 Facebook, Nettisivut
 Laadukas työ
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Markkinoinnin toimivuutta arvioidaan työpajan vaikuttavuusjärjestelmään sisältyvillä kategorioilla ja indikaattoreilla:
 Työpajayhteistyön saavutettavuus
o Työpajapalvelujen tuntemus (sidosryhmäkysely)
o Asiakkaiden ohjaaminen työpajalle (sidosryhmäkysely)
Muita markkinoinnin toimivuutta kuvaavia mittareita:
 Nuorten alkuhaastattelu
o Mitä kautta nuori on saanut tietoa pajasta
 Valmennuspalveluiden markkinointia päättäjille ja rahoittajille mittaa vuotuinen toiminnan rahoitus
 Tuotteiden ja palveluiden markkinointia asiakkaille mittaa niiden kysyntä suhteessa
tuotantoon
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8 LIITTEET
8.1 Työpajan palvelut ja valmennusmenetelmät

Työvalmennus
Yksilövalmennus
Työelämävalmennus
Ryhmävalmennus
Koulutukset ja kurssit
Opintokäynnit ja tutustumiset
Oppilaitostutustumiset
Opintojen täydentäminen/korotus/näyttö
Osaamistodistus/opiskelu- ja työhyvinvointitodistus
Arviointi ja palaute
Kansainvälinen toiminta
Palveluohjaus

Asiantuntijapalvelut
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Oppilaitosyhteistyö (valmentautuja oppilaitoksessa)

valmentautuja
-

Oppilaitosyhteistyö (opiskelija/oppilas työpajalla)

Muut yksilölliset valmennuspalvelut

Työhönvalmennus

Kuntouttava työtoiminta

Työllistäminen palkkatuella

Työkokeilu

TYÖPAJAN PALVELUT JA VALMENNUSMENETELMÄT
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8.2 Valmennusprosessi

VALMENNUSPROSESSI
Asiakkaan ohjautuminen työpajalle





Asiakasta kiinnostavan alan
ja pajayksikön valinta
Lähettävä taho, työpaja ja
asiakas

TE-toimisto
Työvoiman palvelukeskus
Byströmin Nuorten palvelut
Oppilaitokset ja muut lähettävät tahot

Palvelutarpeen arviointi
Lähtötilanteen mukaiset tavoitteet:
 Peruskoulu kesken
 Peruskoulu käyty – ei ammattia
 Toisen asteen koulutus kesken
 Lukio suoritettu
 Ammatillinen koulutus – tutkinto suoritettu
 Alentunut työ- ja toimintakyky

 Alkuhaastattelu
 Valmennuksen tavoitteet
 Valmennussuunnitelma
Valmentautuja, yksilövalmentaja ja työvalmentaja

Valmennuspalvelut ja -menetelmät









Ohjattu työ, työvalmennus, työelämävalmennus
Yksilövalmennus
Ryhmävalmennus, liikunta, koulutukset ja kurssit
Opintokäynnit ja tutustumiset
Osaamisen tunnistaminen ja dokumentointi
Opintosuoritukset ja arvosanojen korotukset
Arviointi ja palaute
Monialaisen verkoston palvelut

Yksilöllinen valmennus
Työvalmentaja, yksilövalmentaja, monialainen verkosto

Valmentautujan seuranta ja arviointi (työ- ja toimintakyky, edistyminen)





 Valmennussuunnitelman
päivittäminen
 Jatkosuunnitelma
Työvalmentaja, yksilövalmentaja ja valmentautuja

Päivittäinen havainnointi
Jatkuva palaute (molemminpuolinen)
Arviointi- ja palautekeskustelut
Väli- ja loppuhaastattelut

Toimenpiteet valmennusjakson jälkeen
 Saattaen vaihtaminen
 Jälkiohjaus
 Sijoittumisen seuranta (3 kk)

Jälkitoimenpiteet
Yksilövalmentaja, työvalmentaja, työelämävalmentaja

Tavoite:

Valmentautuja koulutuksessa, työssä tai muussa tarvitsemassaan palvelussa!
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8.3 Valmentautujan siirtyminen ammatillisiin opintoihin (prosessi)

TYÖPAJAVALMENTAUTUJA SIIRTYMÄSSÄ AMMATILLISIIN OPINTOIHIN
PAJAJAKSON AIKANA TAI SEN JÄLKEEN
(ns. saattaen vaihto)
Pajalla tehty suunnitelma opintoihin siirtymisen mahdollistamiseksi. Valmentautuja hakeutumassa/hyväksytty ammatillisiin opintoihin.
Pajan yksilövalmentaja ottaa yhteyden ammatillisen oppilaitoksen opintoohjaajaan.

Suunnitelma opintojen aloittamiseksi, etenemisen turvaamiseksi ja tukemiseksi.
Sovitaan yhteyshenkilöistä ja yhteydenpidosta (tapa, tiiviys, sensorit).
Henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa huomioidaan pajalla opittu.
Mukana valmentautuja, oppilaitoksen edustaja, yksilövalmentaja ja muut
tarvittavat verkoston jäsenet.

Opintojen etenemistä seurataan, tapaamisia määräajoin ja tarvittaessa.
Yhteistyön tarvetta arvioidaan ja sen päättämisestä sovitaan erikseen.
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8.4 Opiskelijan työssäoppimis-/levähdysjakso työpajalla (prosessi)

AMMATTIOPISTON OPISKELIJA TYÖSSÄOPPIMISJAKSOLLE TAI NS.
LEVÄHDYSJAKSOLLE NUORTEN TYÖPAJALLE
Opiskelija tarvitsee tuetun työssäoppimispaikan tai opiskelijan opinnot ovat
vaarassa keskeytyä tai keskeytymässä.
Opiskelija tarvitsee tukea jatkosuunnitelmien/ammatinvalinnan jäsentymiseksi.

Yhteys työpajojen yksilövalmentajaan: Heidi Rutanen 044 703 8207, Jaakko
Vetämäjärvi 044 703 8312, Esa Salonen (HaKi) 040 581 7789

Arvioidaan yhteisessä tapaamisessa vastaako työpajan oppimisympäristö
opiskelijan tarpeita ja tavoitteita. Mukana opiskelija, oppilaitoksen edustaja,
pajan yksilö- ja työvalmentaja.

Tehdään yhteistyössä kirjallinen henkilökohtainen suunnitelma työssäoppimis-/levähdysjaksolle työpajalla. Sovitaan aikataulusta, ruokailusta, ohjauksesta, arvioinnista ja yhteydenpidosta jakson aikana.
Sopimus oppilaitoksen käytäntöjen mukaisesti (vakuutukset koulun kautta).

Opiskelija työskentelee työpajalla suunnitelman mukaisesti. Ohjauksesta
vastaava seuraa suunnitelman toteutumista, yhteydenpito sopimuksen mukaan.
Jakson päättyessä loppuarviointipalaveri. Opiskelija saa todistuksen työpajalta työssäoppimisjaksostaan.

Sovitaan jatkomenettelystä: 1. Opiskelija palaa oppilaitokseen, 2. Opiskelija
keskeyttää opintonsa ja siirtyy mahdollisesti työpajalle, tai 3. Opiskelija ohjataan tarpeensa mukaisiin palveluihin.
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8.5 Valmentautujan ammattitutkinto valmiiksi työpajalla (prosessi)

TYÖPAJAVALMENTAUTUJA, KESKEN JÄÄNEET OPINNOT:
TUTKINTO VALMIIKSI PAJAJAKSON AIKANA
Valmentautujalla opinnot jääneet ”viittä vaille”, hän on motivoitunut suorittamaan ne loppuun.

 Valmentautuja on työpajalla; yksilövalmentaja ottaa yhteyden ammatillisen oppilaitoksen opinto-ohjaajaan tai tutkinnosta vastaavaan opettajaan.
 Nuori on opiskelija; oppilaitoksen opinto-ohjaaja tms. ottaa yhteyden
pajan yksilövalmentajaan. Opiskelijan opiskeluoikeus/opintotukioikeus
voi olla myös päätynyt tai päättymässä, tutkinto ei ole kuitenkaan vielä
täysin valmis.

Yhteistyössä työpajan työ- ja yksilövalmentajan sekä oppilaitoksen tutkinnosta vastaavan opettajan kanssa tehdään suunnitelma opintojen loppuun
suorittamiseksi työpajan oppimisympäristöä hyödyntäen.
Suunnitelma voi sisältää työtä pajalla, tietopuolista opetusta oppilaitoksessa, verkko-opintoja tms.
Valmentautuja/opiskelija työskentelee pääsääntöisesti työpajalla.
Suunnitelman toteuttamiselle varataan riittävästi aikaa, sovitaan työnjaosta
ja vastuualueista.
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8.6 Valmentautujan oppilaitostutustuminen (prosessi)

TYÖPAJAVALMENTAUTUJA TUTUSTUMAAN AMMATILLISEEN
KOULUTUKSEEN
Valmentautujalle on tehty henkilökohtainen suunnitelma nuorten työpajalla, osatavoitteena ammatilliseen koulutukseen tutustuminen tietylle alalle.

Työpajan yksilövalmentaja ottaa yhteyden tarvittavaa koulutusta tarjoavan
ammatillisen oppilaitoksen yhteyshenkilöön.

Yhteisessä tapaamisessa sovitaan koulutukseen tutustumisen tavoite, sisältö
(esim. alaan ja koulutukseen tutustuminen, oppilaitoksen käytännöt ja henkilöstö, opintoihin hakeutuminen ja alan työllisyys) sekä toteutuksen aikataulu ja vastuuhenkilö oppilaitoksessa.
Valmentautuja on vakuutettu pajan kautta. Lisäksi sovitaan yhteydenpidosta
tutustumisen aikana, sekä arvioinnista/dokumentoinnista/palautteesta tutustumisen päätyttyä.
Mukana valmentautuja, oppilaitoksen edustaja, pajan yksilö- ja/tai työvalmentaja.

Työpajan yksilö- ja/tai työvalmentaja perehdyttävät valmentautujan tutustumista varten (esim. kulkeminen, aloituspäivä ja –aika, ruokailu). Tutustumisen toteutus.

Arviointi/palautekeskustelu suunnitelman mukaisesti. Jatkosta sopiminen,
esim. koulutukseen hakeutumisen mahdollisuudet.
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8.7 Valmentautujan puuttuvien ammattiopintojen täydentäminen (prosessi)

TYÖPAJAVALMENTAUTUJA: TYÖPAJATYÖN HYÖDYNTÄMINEN KESKEN
JÄÄNEEN TUTKINNON LOPPUUN SAATTAMISESSA
Valmentautujalle on pajalla tehty suunnitelma ja hän on motivoitunut suorittamaan kesken jääneitä opintojaan loppuun.

Pajan yksilövalmentaja ottaa yhteyden ammatillisen oppilaitoksen opintoohjaajaan tai tutkinnosta vastaavaan opettajaan.

Yhteistapaaminen opintojen jatkamisen/täydentämisen mahdollisuuksista
(puutuvat opinnot, mahdolliset suoritustavat, pajalla opitun tunnustaminen
ja todentaminen).
Mukana oppilaitoksen edustaja, valmentautuja, työ- ja yksilövalmentaja.

Suunnitelma opintojen jatkamisesta: Työpajan oppimisympäristön hyödyntäminen opinnoissa, opintojen jatkaminen pajatyön ohessa (Erillinen ohje:
Tutkinto valmiiksi pajajakso aikana – liite 8.5) tai pajatyön jälkeen, aikataulutus, työnjako ja vastuuhenkilöt sekä arviointi.
Mukana oppilaitoksen edustaja, valmentautuja, yksilö- ja työvalmentaja.
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8.8 Henkilöstön osaamisvaatimukset
8.8.1 Työvalmentajan osaamisvaatimukset
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8.8.2 Ohjaajan osaamisvaatimukset
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8.8.3 Yksilövalmentajan osaamisvaatimukset
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8.8.4 Työelämävalmentajan osaamisvaatimukset
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8.9 Perehdyttämislomake, yleinen
PEREHDYTYSLOMAKE
Yleinen osa
Perehdyttävä työpaja

Perehdytettävä valmentautuja

PEREHDYTETTÄVÄT ASIAT
Rastitetaan kun perehdytys on suoritettu

Työtilojen esittely
Oman yksikön työtilat
Sosiaalitilat ja yhteiset tilat
Pajakeskuksen muut tilat ja yksiköt
Piha- ja ulkoalueet

Työsuojelu
Työturvallisuusohjeet
Työergonomia
Työtilojen siisteys
Suojavälineet ja työasu
Ensiapuvälineet ja hälytysohjeet
Poistumistiet ja alkusammutus
Pelastussuunnitelma ja hätätilanteiden toim.ohje
Työsuojeluhenkilöstö

Kestävä kehitys (ympäristön suojelu)
Kestävän kehityksen periaatteet
Lajittelu ja kierrätys
Energian säästäminen

Työelämän säännöt
Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet
Työaika
Tauot
Savuton työpaikka
Päihteettömyys
Poissaolo ja myöhästyminen
Sairastuminen
Asiointi työaikana
Puhelimen ja mobiililaitteiden käyttö
Varoitukset ja irtisanominen
Vaitiolovelvollisuus
Väkivallattomuus

Kurssit
Tolokkua elämää -kurssit
Työnhaku
Ammattitaitoa tukevat kurssit

Muu toiminta
Työllisyyden palvelurekisterin käyttö (Oukatypa)
Liikunta, kulttuuri, retket
Oppilaitos- ja yritysvierailut
Infotilaisuudet
Byströmin nuorten palvelut
Osaamistodistus
Opiskelu- ja työhyvinvointitodistus
Arvosanojen korottaminen
Kansainvälinen toiminta

Työnantajan esittely (organisaatio)
Sivistys- ja kulttuuripalvelut
Työpajapalvelut
Työpajan valmennushenkilöstö
Työntekijöiden etuudet

Terveuloa töihin –vihkonen on luovutettu ja sisältö käyty läpi

ALLEKIRJOITUKSET (Kun kaikki kohdat on perehdytetty)
Päiväys

Perehdyttäjä

Valmentautuja
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8.10 Esimerkki konekohtaisesta työturvallisuuskortista

KONEKOHTAINEN
TYÖTURVALLISUUSKORTTI
Paja:
Nuorten pajakeskus, Puutyöpaja
Konetyyppi
Reunanauhahiomakone Volpato LBK-150
Koneen/laitteen käyttötarkoitus
6
 Puumateriaalien hiominen ja
muotoilu
2
Ohjaintaulu
7
10
1. Pääkytkin
15
2. Hiomanauhan käynnistys
11
3. Hiomanauhan pysäytys
3
4. Oskiloinnin käynnistys
5. Oskiloinnin pysäytys
6. Hätäseis, 3 kpl
Koneen/laitteen käyttö
13
7. Hiomanauha
8. Hiomanauhan kireyden säätö
9. Hiomanauhan keskitys
8
10. Muotohiomarulla
6
11. Etupöytä
14
12. Etupöydän etäisyyden säätö
12
nauhasta
13. Etupöydän korkeuden säätö
14. Etupöydän kallistuskulman
säätö ja lukitus
19
16
15. Hiontavaste
16. Takapöytä
17. Takapöydän korkeuden säätö
18. Takapöydän korkeuden lukitus
19. Takavaste
18
20. Takavasteen säätö

4

5

9

17
Henkilökohtaiset suojaimet
 Suojalasit
 Kuulosuoja
 Työasu
 Turvajalkineet

1

20
6

Käyttö- ja hallintaohjeita
Reunanauhahiomakone Volpato LBK-150
Pidä tukevalla otteella kiinni työstettävästä kappaleesta ja tue se hiomatasoa vasten.
Käyttörajoitteet
Reunanauhahiomakone Volpato LBK-150
K-17 Koneen käyttö on kielletty alle 17-vuotiailta.
Riskianalyysi
Reunanauhahiomakone Volpato LBK-150
Vaaratekijä:
Riski/seuraus:
Varautuminen/toimenpide:
Sormien koskettaminen hiomanauhaan

Sormien vaurioituminen

Hiottavan kappaleen sinkoutuminen

Käsi- ja kasvovamma
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Oikea hiontatekniikka, ei hiota
liian pieniä kappaleita
Tukeva hiontaote sekä hiomatason ja -tuen käyttö
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8.11 Konekortin liite, perehdyttäminen
TYÖTURVALLISUUSKORTIN LIITE
Perehdyttäminen
Paja:
Nuorten pajakeskus, Puutyö, Tykistökatu 13 Oulu
Perehdytettävä:
Perehdyttäminen
Perehdytettävä kohde:
Päiväys: Perehdytettävä:
TYÖSALIT
Työsalien hätäpysäyttimet
Alajyrsin Felder F 700
Leveänauhahiomakone SCM Sandya
Reunanauhahiomakone Volpato
Oikohöylä Robland S-510
Tasohöylä Robland D-630
Talttaporakone Multico MCD
Tarkkuuspyörösaha Robland Z 3200
Vannesaha Centauro SP
Pöytäjyrsin CMT
Sorvi Holzmann VD 1100 N
Sorvi Centauro
Jiirileikkuri Morso
Pylväspora Luna MD 30
Lehtisaha Delta 40-560
Vannesaha Meber SR
Hydraulinen kehyspuristin SLH 1
Jiirisirkkeli Bosch GCM 8 SJL Profess
Vannesaha Ferax FBS-315
Lehtisaha Bernardo SS 460
Pylväspora Titan MD 16-T
Säteissaha Maggi Junior 640
Maalaamo (imuseinä ja kaapit)
Maaliruisku
PIENKONEET JA TYÖKALUT
Pistosaha Festool PS 300 Q
Pistosaha Bosch PST 800 PEL
Epäkeskohiomakone Festool ETS
Kärkihiomakone Black&Decker Mouse
Lamelloliitoskone Standard 10A
Lamelloliitoskone Makita PJ 7000
Dominoliitoskone Festool DF 700 EQ
Käsijyrsin Festool OF 1010 EBQ
Yläjyrsin Makita RPO 900
Tahko Tomek
Akkuporakoneet
Iskuporakoneet
Hiomakone Proxxon FSB 240/E
Hakasnaulain Rapid
Kaiverruskynä Dremel
Juotoskolvi
Polttokynä
Paineilmatyökalut (naulaimiet, pistooli,
kaiverruskynä)
Paineilmahiomakoneet
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Perehdyttäjä:
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8.12 Oppimisympäristöt
Työpajan oppimisympäristöt on kuvattu valmentautujien työtehtävinä, joita on tarkennettu
työtehtäväkokonaisuuksin ja keskeisin työsuorittein.
Oppimisympäristön kuvaukset toimivat yksilöllisen valmennuksen suunnittelun pohjana sekä
sisältörunkona pajajakson aikana opitun dokumentoinnille.

8.12.1 Pajakeskus Autopaja

OPPIMISYMPÄRISTÖ
Pajayksikkö:

Nuorten pajakeskus, Autopaja

Tuote/palvelu
Huoltotyöt

Työtehtäväkokonaisuus
Määräaikaishuolto

Katsastustarkastus

Korjaustyöt

Jarrujen kunnostus

Ohjauslaitteiden
kunnostus

ja

Pyöräntuennan korjaus

Pakoputken korjaus
Rengastyöt

Renkaiden vaihto
Vannetyöt

Ruostevauriokorjaukset

Korin paikkauskorjaus
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pyörätuennan

Keskeiset työsuoritteet
 Öljynvaihto
 Suodattimien vaihto
 Sytytystulppien vaihto
 Voimansiirron öljytasojen tarkistus
 Jarrujärjestelmän tarkistus ja huolto
 Rengaspaineiden tarkistus
 Polttimoiden tarkistus
 Alustan silmämääräinen tarkistus
 Ovien saranoiden voitelu
 Pakokaasuanalyysi
 Jarrujen tarkastus
 Alustan tarkastus
 Valojen tarkastus
 Jarrupalojen/-kenkien vaihto
 Jarrulevyjen/-rumpujen vaihto
 Jarrusatuloiden vaihto
 Jarruputkien teko ja vaihto
 Jarrunesteen vaihto
 Automaattisäädön tarkastus ja
kunnostus
 Käsijarruvaijerin vaihto/säätö
 Raidepään vaihto
 Alapallonivelen vaihto
 Vetonivelen ja suojakumin vaihto
 Pyörälaakerin vaihto
 Iskunvaimentimien vaihto
 Jousien vaihto
 Tukivarsien vaihto
 Kumipuslien vaihto
 Pakoputken vaihto
 Kiinnityskumien vaihto
 Renkaiden irrotus ja kiinnitys
 Rengaspaineiden tarkistus
 Renkaiden irrotus vanteelta
 Renkaiden asennus vanteille
 Rengaspaineiden täyttö
 Tasapainotus
 Peltipaikkojen leikkaus ja taivutus
 Peltipaikkojen hitsaus
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Autosähkötyöt



Vikatestaus



Valojen kunnostus





Viimeistelyhionta
Pohjamaalaus
Pintamaalaus
Auton kytkeminen testauslaitteeseen ja vikakoodien luku
Huoltoväli-ilmaisimen nollaus
Hapettumien korjaus
Polttimoiden vaihto
Johtotyöt

8.12.2 Pajakeskus Lounasravintola Makoisa

OPPIMISYMPÄRISTÖ
Pajayksikkö:
Tuote/palvelu
Ruuan valmistus

Nuorten pajakeskus, Lounasravintola Makoisa
Työtehtäväkokonaisuus
Aamiainen

Lounas

Iltapäiväkahvi

Astiahuolto

Keskeiset työsuoritteet
 Puuron kypsentäminen
 Kahvin ja teen valmistaminen
 Voileipien valmistaminen
 Vitriinin
täyttäminen (maidot,
hedelmät, juomat, leivonnaiset…)
 Tarjolle asettaminen
 Omavalvonta
 Ruuan valmistaminen eri menetelmin
 Salaatin valmistaminen
 Leivän leipominen
 Jälkiruuan valmistaminen
 Tarjolle asettaminen
 Omavalvonta
 Kahvin ja teen valmistaminen
 Kahvileivän leipominen
 Vitriinin
täyttäminen (maidot,
hedelmät, juomat, leivonnaiset)
 Tarjolle asettaminen
 Omavalvonta
 Astianpalautuspisteen valmistelu
 Likaisten astioiden huuhtelu
 Pesukoneen käyttö
 Puhtaiden astioiden siirtäminen
vaunuihin


Puhtaanapito
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Ruuanvalmistuslaitteiden puhdistus
Pöytäpintojen ja tarjoilulinjaston
puhdistus
Kylmiöiden ja varastojen puhdistus
Varasto- ja säilytystilojen järjestäminen
Lattiapintojen puhdistus
Jätteiden kuljetus jätevarastoon
(kierrätys)
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Asiakaspalvelu




Tilaustuotteet



Kokoustarjoilu








Leivonnaiset






Juhlatarjoilu










Käteismaksujen periminen ja kassan käyttö (keittiö, pajapalvelut ja
myymälä)
Tarjoilulinjaston puhtaanapito ja
täydentäminen
Asiakasneuvonta
Tilausten vastaanotto ja suunnittelu
Leivonnaisten yms. valmistaminen
Kahvin ja teen valmistaminen
Tarjoilun toimitus kokoustilaan
Esille laittaminen kokoustilassa
Poiskorjaaminen ja kokoustilan
siistiminen
Tilausten vastaanotto ja suunnittelu
Leivonnaisten valmistaminen
Pakkaaminen
Asiakaspalvelu ja laskutus
Tilausten vastaanotto ja suunnittelu
Asiakasneuvottelu
Menun valmistaminen
Menun toimittaminen juhlatilaan
Juhlatilan kattaminen ja somistaminen
Menun esille laittaminen
Asiakaspalvelu ja tarjoileminen
Poiskorjaaminen ja juhlatilan siistiminen
Laskutus

8.12.3 Pajakeskus Keittiöpaja

OPPIMISYMPÄRISTÖ
Pajayksikkö:
Tuote/palvelu
Keittiötoiminnot

Nuorten pajakeskus, Keittiöpaja
Työtehtäväkokonaisuus
Ruuan valmistus

Leivonta

Asiakaspalvelu
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Keskeiset työsuoritteet
 Keittojen valmistaminen
 Kastikkeiden valmistaminen
 Kalaruokien valmistaminen
 Liharuokien valmistaminen
 Kasvisruokien valmistaminen
 Lisäkkeiden valmistaminen
 Jälkiruokien valmistaminen
 Hiivataikinaleivonnaiset
 Murotaikinaleivonnaiset
 Munavaahtoleivonnaiset
 Voitaikinaleivonnaiset
 Kohottamattomat leivonnaiset
 Asiakasneuvonta
 Käteismaksujen periminen ja kassan käyttö
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Lounasravintolan avustavat tehtävät

Ruuan valmistaminen






Leivonta





Asiakaspalvelu





Astiahuolto





Puhtaanapito






Tilaustuotteet



Tarjoilut









Leivonnaiset





Astiahuolto

Keittiö ja kokoustilat








Vaatehuolto

Inventaario



Pyykinpesu
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Aamiainen
Lounas
Iltapäiväkahvi
Ruokaleipä
Vitriinituotteet
Tilaustarjottavat
Käteismaksujen periminen ja kassan käyttö
Tarjoilulinjaston puhtaanapito ja
täydentäminen
Asiakasneuvonta
Likaisten astioiden huuhtelu
Pesukoneen täyttö
Puhtaiden astioiden siirtäminen
paikoilleen
Ruuanvalmistuslaitteiden puhdistus
Pöytäpintojen ja tarjoilulinjaston
puhdistus
Varasto- ja säilytystilojen järjestäminen ja puhdistus
Lattiapintojen puhdistus
Jätteiden kuljetus jätevarastoon
(kierrätys)
Tilausten vastaanotto ja suunnittelu
Leivonnaisten ym. valmistaminen
Kahvin ja teen valmistaminen
Tarjoilun toimittaminen tilauskohteeseen
Esille laittaminen/kattaminen
Asiakaspalvelu ja tarjoileminen
Poiskorjaaminen ja tilan siistiminen
Tilausten vastaanotto ja suunnittelu
Leivonnaisten valmistaminen
Pakkaaminen
Asiakaspalvelu / tuotteiden toimittaminen
Astioiden kerääminen
Astianpesukoneen täyttäminen ja
käyttö
Astianpesukoneen tyhjentäminen
Käsin tiskaaminen
Puhtaiden astioiden järjestäminen
paikoilleen
Astianpesupisteiden ja -koneiden
puhdistaminen
Astioiden ja ruokailuvälineiden
inventaario
Pyykin lajittelu
Pesuohjelman valinta
Pyykkipulverin annostelu
Koneen käynnistäminen ja tyhjentäminen
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Jälkikäsittely







Pyykin kuivumaan laittaminen
Silitys ja mankelointi
Viikkaaminen
Takkien napittaminen
Vaatteiden kaappiin laittaminen
Kodinhoitotilan järjestäminen

8.12.4 Pajakeskus Kiinteistöhuoltopaja

OPPIMISYMPÄRISTÖ
Pajayksikkö:

Nuorten pajakeskus, Kiinteistöhuoltopaja

Tuote/palvelu
Pajakeskuksen ulkoalue- ja kiinteistönhoitotyöt

Työtehtäväkokonaisuus
Rakennusten ja rakenteiden kunnossapito

Toimitilojen kalustaminen ja varustaminen (toiminta, tapahtumat ja
tilaisuudet)
Ulkoalueiden hoito ja huolto

Lumityöt

Asfaltti- ja käytäväalueiden hoito
Ympäristötyöt

Oulujoen suistoalueen huolto- ja
kunnossapito

Koitelin huoltosiivous

Liikennealueiden puhtaanapito
Leikkikenttien huolto
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Keskeiset työsuoritteet
 Kiinteistön kunnossapitoon liittyvät korjaukset ja maalaukset
 Seinä- yms. rakenteiden teko
 Naulakoiden, ripustimien, kaappien ja hyllyjen yms. asennus
 Sisäkalusteiden
kokoaminen,
asennus ja korjaus
 Opaste- ja infotaulut yms.
 Lukkojen, valaisimien, rakenteiden
yms. huolto
 Lamppujen vaihto
 Koulutus- ja toimitilojen kalustaminen ja järjestäminen
 Tilaisuuksien varustaminen
 Roskisten tyhjentäminen ja ulkoalueiden siivous
 Pienimuotoiset rakenteet ja korjaukset
 Nurmikon leikkaus ja trimmaus
 Haravointi
 Lumen kolaus ja kasaus pois kuljetusta varten
 Liukkaudentorjunta
 Hiekotusmurskeen ja roskien poisto
 Rakenteiden kunnossapito ja maalaus
 Graffittien poisto
 Roska-astioiden tyhjennys
 Ranta- ja puistoalueiden kunnossapito ja siivous
 Lumityöt ja liukkaudentorjunta
 Ympäristön ja nuotiopaikkojen
siistiminen
 Roska-astioiden tyhjennys
 Polkureittien ja opasteiden kunnossapito
 Roskien poistaminen tiealueilta
 Leikkikenttien siivous
 Alueiden kunnossapito
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Kuljetukset

Sisäiset tarvikekuljetukset



Tarvikehankintojen haku
Tapahtumien logistiikkakuljetukset
 Sisäiset ruokatilaukset


Ruokakuljetukset

8.12.5 Pajakeskus Kädentaitopaja

OPPIMISYMPÄRISTÖ
Pajayksikkö:

Nuorten pajakeskus, Kädentaitopaja

Tuote/palvelu
Ompelu

Työtehtäväkokonaisuus
Korjausompelu

Tilausompelu

Sisustustekstiili

Kädentaitotuotteet

Kankaanpaino, -kuviointi ja
-värjäys

Leimasinpainanta

Sapluunapainanta

Valotuspainanta
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Keskeiset työsuoritteet
 Korjattavan
työn kuvaaminen
(muistiinpanot, piirros, valokuva)
 Työvaiheiden suunnittelu
 Purkaminen
 Ompelu- ja viimeistely
 Suunnittelu ja mittaaminen
 Kankaan valinta
 Leikkuusuunnitelman laatiminen
 Leikkaaminen
 Ompelu
 Sovitus ja korjaaminen
 Viimeistely ja silitys
 Suunnittelu ja mittaaminen
 Kankaan valinta
 Leikkuusuunnitelman laatiminen
 Leikkaaminen
 Ompelu
 Viimeistely ja silitys
 Suunnittelu
 Materiaalien valinta
 Leikkuusuunnitelman laatiminen
 Leikkaaminen
 Ompelu
 Sarjatyöskentely
 Viimeistely
 Suunnittelu ja painomateriaalin
valinta
 Leimasimen valmistaminen
 Värien valinta ja sekoittaminen
 Tuotteen painaminen
 Värien kiinnitys
 Suunnittelu ja painomateriaalin
valinta
 Sapluunan valmistaminen
 Värien valinta ja sekoittaminen
 Tuotteen painaminen
 Värien kiinnitys
 Suunnittelu ja painomateriaalin
valinta
 Valotusseulan valmistaminen
 Värien valinta ja sekoittaminen
 Tuotteen painaminen
 Värien kiinnitys
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Solmuvärjäys







Aurinkovärjäys






Kankaalle maalaaminen







Batiikki







Silkkimaalaus (guttaus- eli ääriviivatekniikka)










Huovutus

Märkähuovutus käsin







Märkähuovutus pesukoneella







Kuivahuovutus





Koneneulonta

Neulekonesukan tai –lapasen valmistaminen
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Suunnittelu ja värjäysmateriaalin
valinta
Värien valinta ja sekoittaminen
Solmiminen
Värjäys
Värien kiinnitys
Suunnittelu ja värjäysmateriaalin
valinta
Värien valinta ja sekoittaminen
Värien levittäminen
Kankaan taittelu, rypistely tai
kuvioiden asettelu
Värien kiinnitys
Suunnittelu ja maalausmateriaalin
valinta
Värien valinta ja sekoittaminen
Värien levittäminen
Värien kiinnitys
Suunnittelu ja menetelmän valinta
Vahan tai vesivehnäjauhoseoksen
levittäminen
Rypistely (tarvittaessa)
Värikäsittely (maalaus tai upotus)
Vahan tai vesivehnäjauhoseoksen
poistaminen
Värien kiinnitys
Silkkituotteen valinta ja suunnittelu
Mallin piirtäminen silkille
Guttaaminen
Silkin maalaaminen
Värien kiinnitys
Gutan poisto
Kankaan viimeistely
Tuotteeksi valmistaminen
Suunnittelu
Välineiden ja materiaalien ja valinta
Märkähuovutus
Huovutuksen viimeistely
Tuotteeksi valmistaminen
Suunnittelu
Villatuotteen valmistaminen tai
valinta
Huovutus pesukoneessa
Viimeistely tai tuotteeksi valmistaminen
Suunnittelu
Materiaalien valinta
Neulahuovutus
Viimeistely
Suunnittelu
Materiaalien valinta
Koneneulonta
Viimeistely
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Kudonta

Kangaspuilla kudonta







Erityistekniikat



Virkkaaminen






Rosetekniikka






Käsinneulonta






Helmityöt






Metallilankatyöt





Decoupetekniikka







Paperimassatyöt







Kuivakukkatyöt







Pajutyöt
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Suunnittelu
Materiaalien valinta
Loimisidoksen valinta
Kutominen
Viimeistely ja tuotteeksi valmistaminen
Suunnittelu
Materiaalien valinta
Virkkaaminen
Viimeistely
Suunnittelu
Materiaalien valinta
Rosetyön valmistaminen
Viimeistely
Suunnittelu
Materiaalien valinta
Käsinneulonta
Viimeistely
Suunnittelu
Materiaalien valinta
Helmityön valmistaminen
Viimeistely
Suunnittelu
Materiaalien valinta
Metallilankatyön valmistaminen
Viimeistely
Suunnittelu
Materiaalien valinta
Kuvion leikkaaminen ja kiinnittäminen lakalla tuotteen pinnalle
Viimeistely
Suunnittelu
Muotin/aihion valinta
Paperimassan valmistaminen
Paperimassan muotoilu
Viimeistely
Työn suunnittelu
Materiaalien valinta
Sommittelu
Valmistutapa (sidonta, liimaus,
oasissieni…)
Viimeistely
Pajunoksien kerääminen ja kuivatus
Työn suunnittelu ja sommittelu
Sitominen, punonta
Viimeistely
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8.12.6 Pajakeskus Metallituotteet

OPPIMISYMPÄRISTÖ
Pajayksikkö:

Nuorten pajakeskus, Metallituotteet

Tuote/palvelu
Hiilikola

Työtehtäväkokonaisuus
Metallin työstö

Puun työstö

Puunkantoteline

Metallin työstö

Nuotiovarusteet: Paisto- ja keittoteline

Metallin työstö

Takkasetti (teline, tuhkalapio, hiilihanko ja makkaratikut)

Metalliosien työstö

Kahvojen työstö (metalli tai puu)

Keskeiset työsuoritteet
 Materiaalien mittaaminen
 Varren katkaisu ja hionta
 Kolaosan leikkaaminen, taivutus ja
hionta
 Hitsaaminen
 Pintakäsittely
 Kahvan sorvaaminen ja pintakäsittely
 Kahvan kiinnitys
 Materiaalien mittaaminen
 Metallitangon katkaisu ja hionta
 Taivutus
 Hitsaaminen
 Pintakäsittely
 Materiaalien mittaaminen
 Metallien katkaisu ja hionta
 Metalliverkon leikkaaminen
 Taivutukset (kuuma/kylmä)
 Hitsaaminen
 Pintakäsittely
 Materiaalien mittaaminen
 Metallien katkaisu ja hionta
 Lapiopellin leikkaaminen, taivutus
ja pistehitsaus
 Taivutukset (kuuma/kylmä)
 Hitsaaminen
 Pintakäsittely
 Sorvaaminen metallista
 Sorvaaminen puusta ja pintakäsittely

8.12.7 Pajakeskus Metallikurssit

OPPIMISYMPÄRISTÖ
Pajayksikkö:
Tuote/palvelu
Hitsauskurssi

Nuorten pajakeskus, Metallikurssit
Työtehtäväkokonaisuus
Liitosmenetelmät

Leikkausmenetelmät
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Keskeiset työsuoritteet
 Puikkohitsaus
 MIG-hitsaus
 TIG-hitsaus
 Pistehitsaus
 Kaasuhitsaus
 Niittaaminen
 Polttoleikkaus
 Plasmaleikkaus
 Kulmahionta

Työpajapalvelut, laatukäsikirja 15.3.2017

Työstötekniikat



Levytyöt





Metallisahaus




Metallisorvaus






Poraus






Metallin kuumatyöstö






Hionta





Mittaaminen
Leikkaaminen
Kanttaus ja taivutus
Mittaaminen
Tankojen, putkien ja palkkien
sahaus
Aihion valmistelu
Sorvin asetteiden teko
Sorvaaminen
Viimeistely
Terän valinta ja kiinnitys
Kappaleen kiinnitys
Kierrosnopeuden valinta
Poraus
Viimeistely
Aihion kuumentaminen
o Kaasuhitsauslaite
o Nestekaasuahjo
Taivutus ja taonta
Smirgelihionta
Nauhahionta
Kulmahionta
Viilaus

8.12.8 Pajakeskus Puhtaanapitopaja

OPPIMISYMPÄRISTÖ
Pajayksikkö:

Nuorten pajakeskus, Puhtaanapitopaja

Tuote/palvelu
Päivittäinen ylläpitosiivous

Työtehtäväkokonaisuus
WC- ja sosiaalitilojen siivous

Keskeiset työsuoritteet
 Pesuaineen ja välineiden valinta
 Roska-astioiden tyhjennys
 Papereiden ja saippuan tarkistaminen ja lisääminen
 Lavuaarien ja hanojen peseminen
 WC-istuimen peseminen
 Seinien ja lattian pyyhkiminen
 Kaappien päällystöjen pyyhkiminen
 Istuinpenkkien pyyhkiminen

Lattiapintojen puhdistus
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Yhdistelmäkoneen käyttöönotto
Pesuaineliuoksen annostelu koneeseen
Harjaksen laitto koneeseen
Lattioiden koneellinen puhdistus
Likaveden tyhjentäminen koneesta
Koneen puhdistaminen
Koneen lataukseen laitto
Lattioidenmoppaus (pöydän ja
tuolien alustat yms.)
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Seinä- ja kalustepintojen puhdistus






Perussiivous



Ikkunoiden pesu









Lattioiden pesu







Yläpölyjen poisto




Vaatehuolto



Pyykinpesu





Pyykin jälkikäsittely






69

Puhdistusmenetelmän ja -aineen
valinta
Puhdistusvälineen valinta
Puhdistustyö
Välineiden jälkihuolto
Puhdistus aineiden ja välineiden
valinta
Ikkunoiden avaaminen
Ikkunapintojen peseminen
Ikkunapuitteitten pyyhkiminen
Ikkunalautojen pyyhkiminen
Ikkunoiden sulkeminen
Välineiden jälkihuolto
Lattianhoitokoneen käyttöönotto
Pesuaineliuoksen annostelu
Lattioiden koneellinen pesu
Pesuliuoksen poisto lattialta vesiimurilla
Lattianhoitokoneen ja vesi-imurin
puhdistaminen
Välineiden valinta
Pölyjen poisto
Välineiden jälkihuolto
Pyykin lajittelu
Pesuohjelman valinta
Pyykkipulverin annostelu
Koneen käynnistäminen ja tyhjentäminen
Pyykin kuivaaminen
Silitys ja mankelointi
Viikkaaminen
Vaatteiden kaappiin laittaminen
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8.12.9 Pajakeskus Puutyöpaja

OPPIMISYMPÄRISTÖ
Pajayksikkö:

Nuorten pajakeskus, Puutyöpaja

Tuote/palvelu
Tilaustyöt

Työtehtäväkokonaisuus
Huonekalut, puutuotteet

Myyntituotteet

Puunkantoteline, sisustuslaatikko,
löylymittari, jääkaappimagneetti,
vaihtuvat tuotteet

Vanhojen huonekalujen kunnostus

Puuhuonekalut

Pintakäsittely

Maalaaminen

Petsaus

Lakkaus

Vahaus ja öljyäminen
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Keskeiset työsuoritteet
 Tilauksen vastaanotto
 Suunnittelu ja mitoitus
 Materiaalien valinta
 Puu-/levymateriaalien työstö
o Konetyöstö
o Hionta
 Kokoaminen
 Pintakäsittely
 Helojen asennus
 Tuotteen suunnittelu
o Materiaalien yhdistely (puu,
metalli, tekstiili, kierrätysmateriaalit)
o Tuotekehitys
 Nollasarjan valmistus
o Materiaalien valinta
o Työstäminen (puusepän koneet ja työkalut)
o Kokoaminen
o Pintakäsittely
 Testaus ja sarjatuotanto
 Myynti
 Purkaminen ja vanhan pinnan
poisto
 Liitosten ja osien pudistus
 Uusien osien valmistus
 Korjaukset ja kasaus
 Hionnat
 Pintakäsittely
 Helojen asennus
 Käsittelytavan valinta
o Sivellin
o Tela
o Ruisku
o Spray
 Käsittelytavan valinta
o Sivellin
o Puuvillakangas
 Käsittelytavan valinta
o Sivellin
o Ruisku
o Spray
 Käsittelytavan valinta
o Sivellin
o Puuvillakangas
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8.12.10 Pajakeskus Pyöräpaja

OPPIMISYMPÄRISTÖ
Pajayksikkö:

Nuorten pajakeskus, Pyöräpaja

Tuote/palvelu
Polkupyörien korjaus ja huolto

Työtehtäväkokonaisuus
Runkotyöt

Rengastyöt

Ketju- ja vaihteistotyöt

Keskeiset työsuoritteet
 Runko-osien puhdistaminen
 Ohjaustangon vaihto ja säätö
 Satulan vaihto ja säätö
 Etuhaarukan ja –laakerin vaihto,
voitelu ja säätö
 Keskiön laakerin vaihto, voitelu ja
säätö
 Poljinvarsien ja pedaalien vaihto
 Tavaratelineen, seisontatuen ja
lokasuojien vaihto, kiristys ja säätö
 Rungon osien korjaus ja valmistus
 Rungon pintakäsittely
 Heijastimien puhdistus ja vaihto
 Akselin ja laakerien puhdistus,
vaihto, voitelu ja säätö
 Vannetyöt (pinnojen vaihto, kiristys ja säätö)
 Sisä- ja päällykumien paikkaus ja
vaihto
 Venttiilien vaihto
 Ilmanpaineen tarkistus
 Ketjujen puhdistus, vaihto, voitelu
ja säätö
 Hammaspyörien vaihto
 Laakerien puhdistus, vaihto ja
voitelu
 Vaihteensiirtäjien osien puhdistus,
vaihto, voitelu ja säätö
 Vaihteenvalitsimien ja vaijerien
puhdistus, vaihto, voitelu ja säätö
 Napavaihteistojen puhdistus, vaihto, voitelu ja säätö


Jarrutyöt







Sähkötyöt





Purkutyöt
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Rumpujarrun pudistus, osien vaihto, voitelu ja säätö
Vannejarrun osien vaihto ja säätö
Levyjarrun osien vaihto ja säätö
Jarrukahvojen ja vaijerien vaihto,
voitelu ja säätö
Jarrunesteen vaihto
Valolaitteiden asennus, korjaus ja
säätö
Sähkövaihteistojen
puhdistus,
huolto ja säätö
Sähköavusteisten pyörien puhdistus, huolto ja säätö
Pyörien purkaminen osiksi
Käyttökelpoisten osien talteenotto, puhdistus ja huolto
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Pienkonehuolto

Purkutyöt



Ruohonleikkurien huolto












Lainavälinehuolto



Telttojen huolto





Makuupussien huolto
Nuotiopannujen, muurikoiden
astiastojen huolto
Pelivälineiden huolto

ja




Tarpeettomien runkojen ja osien
palastelu ja kierrätys
Öljyn ja tulpan vaihto
Ilmansuodattimen puhdistus ja
vaihto
Kaasuttimen puhdistus, osien
vaihto ja säätö
Käynnistyslaitteen osien vaihto ja
säätö
Käyttökahvojen ja vaijerien vaihto,
voitelu ja säätö
Vetohihnojen vaihto ja säätö
Leikkuuterien teroitus, huolto ja
vaihto
Rungon puhdistus ja huolto
Leikkuukorkeuden säätimien puhdistus, voitelu ja huolto
Renkaiden vaihto ja huolto
Telttojen tarkastus, kuivaus, paikkaus ja pakkaaminen
Kaarien, salkojen ja kiilojen tarkistus ja kunnostus
Kamiinoiden ja savutorvien puhdistus, huolto ja korjaaminen
Tarkistaminen, kuivaus ja pakkaaminen
Puhdistus, huolto ja varastointi
Pelivälineiden tarkistus, huolto ja
varastointi

8.12.11 Pajakeskus Starttipaja

OPPIMISYMPÄRISTÖ
Pajayksikkö:
Tuote/palvelu
Arjenhallinta

Nuorten pajakeskus, Starttipaja
Työtehtäväkokonaisuus
Arkielämän taitojen opettelu
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Keskeiset työsuoritteet
 Terveys
 Puhtaus ja hygienia
 Uni, lepo ja jaksaminen
 Itsetuntemus ja tunnetaidot
 Asuminen ja itsenäistyminen
 Sosiaalinen verkosto
 Raha-asiat
 Kotikaupunkiin tutustuminen
 Palveluihin tutustuminen
 Liikkuminen (kävellen, pyöräillen,
julkisin kulkuneuvoin)
 Liikuntaan tutustuminen
 Harrastusmahdollisuuksiin tutustuminen
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Kuvataiteet

Ratkaisukeskeinen kuvataidetyöskentely










Akryylimaalaus






Kohopainotyöt
(raapekartonkityö,
pehmytlevy- ja linopainotyö)











Piirtäminen






Ympäristötaide



Käden taidot



Solmeilukoru





Avainketju






Savityöt








Tilkkutyö
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Työn ohjeistus, aihe ja tekniikat
Työskentelyyn
virittäytyminen,
lämmittely
Taiteellinen työskentely itsenäisesti tai ryhmässä
Oman työskentelyn reflektointi
Palautteen antaminen ja vastaanottaminen
Työstä esiin nousseiden ajatusten
käsitteleminen yksilövalmennuksessa
Maalien ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet
Työvälineet
Maalauspohjan valmistaminen
Maalaaminen
Työvälineiden puhdistaminen
Työn luonnostelu
Työvälineiden turvallinen käyttö
Luonnoksen siirtäminen levylle
Työn kaivertaminen levyyn
Painovärin telaaminen levylle
Vedosten painaminen ja prässääminen
Työn nimikoiminen sarjoihin
Työn kehystäminen
Lyijykynien käyttäminen
Hiilipiirustus
Pastelliliitupiirustus
Tussipiirustus
Luonnonmateriaalien käyttäminen
Taiteen tekeminen luontoon ja
ympäristöön, luontoa vahingoittamatta
Rannenauhan suunnittelu
Solmiminen
Helmien ja muiden koristeiden
kiinnittäminen solmuilla
Ketjun suunnittelu
Helmien pujottaminen ja nauhojen
solmeileminen
Lukkorenkaan ja hintalapun kiinnittäminen
Myyntiin asettelu
Saviastian suunnittelu
Saven työstön tekniikat
Astian valmistaminen käsin
Lasitteen laittaminen
Työn polttaminen keramiikkauunissa
Työn viimeistely
Materiaalien haku kierrätyskeskuksesta
Tekstiilien peseminen pyykkikoneessa
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Joulukoristeet







Puutarhatyöt

Taimien kasvattaminen







Kasvimaa









Viherjauheen valmistaminen









Retkeily

Metsä- ja luontoretket












Kotitaloustyöt

Ruoan valmistaminen
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Tekstiilien saumojen aukaiseminen
ja leikkaaminen tilkuiksi
Työn suunnitteleminen ja tilkkujen
sommitteleminen
Ompeleminen ompelukoneella
Huolittelu ja kanttaaminen
Luonnonmateriaalien kerääminen
Kuivaaminen ja säilöminen
Koristeiden suunnitteleminen
Valmistustekniikat
Pakkaaminen
Myyntiin asettelu
Siementen kylväminen
Taimien harventaminen ja kouliminen
Taimien hoitaminen: kasteleminen, lannoitus ja suurempiin ruukkuihin siirtäminen
Maan muokkaaminen, parantaminen ja lannoittaminen
Kasvimaan suunnittelu ja kasvien
valitseminen
Istutuspenkkien muokkaaminen
Siementen ja taimien kylväminen/istuttaminen
Kasvimaan hoito: kastelu, kitkeminen, haraaminen ja harventaminen
Sadon korjaaminen
Vihannesten peseminen ja toimittaminen keittiölle/myyntiin
Omavalvonta
Kasvien kerääminen
Kasvien peseminen ja käsitteleminen kuivuria varten
Kasvien kuivaaminen hyötykasvikuivurilla
Kuivattujen yrttien jauhaminen
viherjauheeksi
Jauheen punnitseminen ja pakkaaminen myyntipakkauksiin
Etikettien kiinnittäminen
Jokamiehenoikeudet
Suunnittelu ja varusteiden pakkaaminen
Lähiluontokohteisiin tutustuminen
Patikoiminen luonnossa
Henkilökohtaisista
varusteista
huolehtiminen
Kartan käyttäminen
Nuotion sytyttäminen
Ruoan valmistaminen avotulella
Leiripaikan siistiminen
Varusteiden huoltaminen
Ateriakokonaisuuden suunnittelu
Ruoan hinnan laskeminen
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Pyykin peseminen








Puhtaanapito










Työnjaosta sopiminen
Ekologinen ja taloudellinen ruoanvalmistus
Kasvisten pilkkominen
Salaattien ja salaatinkastikkeiden
valmistaminen
Ruoan kypsentäminen, maustaminen
Hävikin minimoiminen
Pöydän kattaminen
Ruokailu
Pyykin lajittelu
Pesuohjelman valitseminen
Pyykkipulverin annostelu
Pyykin kuivaaminen
Pyykin viikkaaminen
Astioiden tiskaaminen käsin
Pöytien ja tiskialtaiden pyyhkiminen
Tiskikoneen täyttäminen ja tyhjentäminen
Pesuohjelman valitseminen
Lieden ja uunin puhdistaminen
Mikroaaltouunin puhdistaminen
Jääkaapin puhdistaminen
Kukkapurkkien ja työvälineiden
puhdistaminen
Lattioiden puhdistaminen

8.12.12 Pajakeskus Taide- ja mediapaja

OPPIMISYMPÄRISTÖ
Pajayksikkö:

Nuorten pajakeskus, Taide- ja mediapaja

Tuote/palvelu
Teatteri

Työtehtäväkokonaisuus
Improvisaatio

Välineteatteri

Teatteriesitys
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Keskeiset työsuoritteet
 Ryhmäytyminen
 Kontakti-improvisaatio
 Puheimprovisaatio/mimiikka
 Liikeimprovisaatio
 Tunnetilaharjoitukset
 Innovaation perusteet
 Välineen nukettaminen /tunnetilat
 Kehon hallinta
 Materiaalien hallinta
 Esityksen valmistaminen
 Käsikirjoituksen valinta / kirjoittaminen
 Lavastus
 Puvustus
 Tekstin opettelu
 Näytelmän harjoittelu
 Mainonta
 Esitykset yleisölle
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Kirjallinen ilmaisu





Valokuvaus



Digikuvaus










Näyttelyn pystyttäminen






Mustavalkofilmikuvaus
suuksien mukaan)

(mahdolli-













Neulanreikävalokuvaus
suuksien mukaan)

(mahdolli-







Lyhytelokuva



Elokuva-analyysi





Käsikirjoitus







Kuvakäsikirjoitus






Kuvausvalmistelut







Kuvaukset
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Teatteriesitysten katsominen
Tutustuminen teatteriin ammattina
Luova kirjoittaminen
Käsikirjoittaminen
Draamankaari
Kritiikki ja arviointi
Järjestelmäkameran osat ja käyttö
Objektiivit ja varusteet
Kuvan sommittelu ja kuvakulmat
Valaistus ja valon merkitys
Kuvaaminen
Digitaalinen kuvankäsittely
Valomaalaus
Dokumentointi
Kuvien kehystäminen
Ripustaminen
Mainonta
Näyttelyn valvonta ja opastus
Näyttelyn purkaminen
Lyhyt historia
Järjestelmäkameran osat ja käyttö
Objektiivit ja varusteet
Kuvan sommittelu ja kuvakulmat
Kuvakoot
Valaistus ja valon merkitys
Kuvaaminen
Pimiötyöskentely
Filmin kehitys
Suurennuskoneen osat ja käyttö
Kuvien vedostaminen
Valokuvauksen perusteet
Kameran valmistaminen
Kuvaaminen
Pimiötyöskentely
Kehitys ja vedostaminen
Rakenne
Tyylilajit
Elokuvien katsominen
Synopsis
Muoto
Termit
Draamankaari
Käsikirjoittaminen
Kuvakoot ja kuvarajaus
Muoto ja rakenne
Kuvakulmat
Katseensuunnat
Suojarajat
Kuvauspaikat
Casting
Kalustovuokraus
Aikataulutus
Kameratyöskentely / kuvaus
Äänitys
Ohjaus
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Editointi








Levitys ja julkaisu



Animaatioelokuva



Nukkeanimaatio








Kokeellinen animaatio








Kuvataide

Kuvataideryhmäytyminen







Öljyvärimaalaus







Grafiikka





Kuvataidesuunnistus










Syanotypia



Graafinen suunnittelu
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Valaistus
Assistentti ja kuvaussihteeri
Lavastus, puvustus, maskeeraus
Näytteleminen
Kuvamateriaalin leikkaaminen
Äänen jälkikäsittely
Värikorjaus
Tehosteet
Grafiikat
Masterointi
Kopiointi
Näytökset
Animaatioiden katsominen
Synopsis
Käsikirjoitus
Nukkien ja lavasteiden valmistus
Kuvakäsikirjoitus
Animointi ja kuvaus
Editointi
Piksillaatioanimaatio
Pala-animaatio
Piirrosanimaatio
Tavara-animaatio
Animointi ja kuvaus
Editointi
Muotokuva / kuvataidetekniikoihin tutustuminen
Tunnetilamaalaus ryhmissä
Rajoitetut piirustustekniikat
Musiikkimaalaus
Pohjien valmistus ja pohjustus
Lyhyt värioppi
Lyhyt historia
Tekniikat ja työvälineet
Työn suunnittelu ja maalaaminen
Linolevytekniikka
Monotypia (rajatut tekniikat)
Työvälineiden käyttö
Vedostaminen
Hiilipiirustus
Vesivärimaalaus
Pastelliliitupiirustus
Lyijykynäpiirustus
Akvarellimaalaus
Grafiikka-/pintatyö
Akryylimaalaus
Voimavarapuu
Kuvan vedostaminen sinikopiotekniikalla

Printtimedia
 Digitaalinen kuvankäsittely (Photoshop CC, Illustrator CC)
 Taittaminen (Indesign CC)
 3 D-postikortit
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Näyttelyn pystyttäminen







Medialukutaito

Viestintämedia ja mainosmedia










Mediakriittisyys





Tilaustyöt



Festivaalit






Kuvataide









Teatteri-ilmaisu



Portfolio

Oman työn todentaminen






Kuvien kehystäminen
Ripustaminen
Mainonta
Näyttelyn valvonta ja opastus
Näyttelyn purkaminen
Internet
Sosiaalinen media
Sanomalehdet
Aikakausilehdet
Mainoslehdet
Uutiset
Televisio ja radio
Etiikka
Sisällön analyysi
Antimainonta
Antimainos
Somistus ja lavastus
Esitystilojen rakentaminen
Roudaus ja purkutyöt
Ovimies- ja infotehtävät
Julisteet, esitteet, flyerit
Seinämaalaukset
Banderollit, kyltit
Lavastus
Öljyvärimaalaus
Postikortit
Valokuvaus
Esitykset
Improvisaatiot
Töiden kuvaaminen
Työn reflektoiminen
Digitaalinen kuvan ja tekstin
muokkaus
Portfoliokansion suunnittelu ja
koostaminen

8.12.13 Pajakeskus Viestintäpaja

OPPIMISYMPÄRISTÖ
Pajayksikkö:
Tuote/palvelu
Painotuotteet

Nuorten pajakeskus, Viestintäpaja
Työtehtäväkokonaisuus
Julisteet
Flyerit
Esitteet
Käyntikortit
Postikortit
Tarrat
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Keskeiset työsuoritteet
 Tilauksen vastaanotto
 Asiakkaan aineiston vastaanotto,
tarkistaminen ja käsittely
 Luonnosten teko
 Kommenttikierros asiakkaalle
 Lopullisen version tarkistuttaminen asiakkaalla
 Värien ja painoasetusten tarkistaminen
 Tulostaminen/painoon lähettäminen
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Monisivuiset taittotyöt (kirjat ja vihkoset)











Erikoispainotuotteet (roll-upit, messuseinät, ulkomainokset, teippaukset,
tekstiiligrafiikat)












Digitaalinen mainonta, -tiedotus ja
-julkaisut

Digitaalinen kuvittaminen (infografiikka, digitaaliset kuvituskuvat, 3Dgrafiikka)








Nettisivujen sisällöt (layoutit, bannerit yms.)










Digitaaliset esitykset (pdf-julkaisut,
PowerPoint-esitykset yms.)
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Tilauksen vastaanotto
Asiakkaan aineiston vastaanotto ja
tarkistaminen
Aineiston hallinta
Taittolinjojen määrittely ja raakataitto
Taitto
Oikoluku
Lopullisen version tarkistuttaminen asiakkaalla
Asetusten tarkistaminen ja viimeistely
Lähettäminen
Tilauksen vastaanotto
Asiakkaan aineiston vastaanotto,
tarkistaminen ja käsittely
Luonnosten teko
Tarjouspyyntö painotalosta
Aineisto-ohjeet painotalosta
Kommenttikierros asiakkaalle
Lopullisen version tarkistuttaminen asiakkaalla
Värien ja painoasetusten tarkistaminen
Painovedoksen tilaaminen ja tarkistus
Lopullinen tuote painoon
Tilauksen vastaanotto
Asiakkaan toiveet ja tarpeet
Luonnosten teko
Kommenttikierros asiakkaalle
Lopullisen version tarkistuttaminen asiakkaalla
Digitaalisen sisällön lähettäminen
asiakkaan haluamassa muodossa
Tilauksen vastaanotto
Asiakkaan toiveet ja tarpeet
Käytettävyyden suunnittelu
Luonnosten teko
Kommenttikierros asiakkaalle
Lopullisen version tarkistuttaminen asiakkaalla
Digitaalisen sisällön lähettäminen
asiakkaan haluamassa muodossa
Vaikuttavuuden seuranta
Tilauksen vastaanotto
Asiakkaan aineiston vastaanotto,
tarkistaminen ja käsittely
Asiakkaan toiveet ja tarpeet
Luonnosten teko
Kommenttikierros asiakkaalle
Lopullisen version tarkistuttaminen asiakkaalla
Digitaalisen sisällön lähettäminen
asiakkaan haluamassa muodossa
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Mobiilijulkaisut ja pelit










Videotyöt

Lyhytelokuvat, mainokset, insertit











Leikkaaminen









Värimäärittely





Intro-/outrogrfafiikat ja tekstit






Julkaisujen koostaminen (DVD, Bluray)







Äänityöt

Äänisuunnittelu (lyhytelokuvat, mainokset, insertit, kuunnelmat, animaatiot, ääni-installaatiot yms.)
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Tilauksen vastaanotto
Asiakkaan toiveet ja tarpeet
Julkaisualustasta sopiminen
Luonnosten teko
Kommenttikierros asiakkaalle
Testaaminen ja virheiden etsiminen
Lopullisen version tarkistuttaminen asiakkaalla
Digitaalisen sisällön lähettäminen
asiakkaan haluamassa muodossa
Tilauksen vastaanotto
Käsikirjoitus
Kuvauspaikkojen kartoitus
Kuvakäsikirjoituksen laatiminen
Valosuunnittelu
Kuvaaminen
Jälkityöt
o Leikkaaminen
o Värimäärittely
o Grafiikat
o Viimeistely
Tilauksen vastaanotto
Materiaalin loggaaminen
Raakaleikkaus
Leikkauskohtien hiominen
Värimäärittely ja efektointi
Viimeistely
Enkoodaaminen tilattuun formaattiin
Tilauksen vastaanotto
Värimaailman suunnittelu
Tekninen toteuttaminen
Toimitus asiakkaalle
Tilauksen vastaanotto
Graafinen suunnittelu
Tekninen toteutus
Toimitus asiakkaalle
Tilauksen vastaanotto
Valikoiden suunnittelu
Kuvan ja äänen kompressointi
(haluttu formaatti)
Testaaminen
Toimittaminen asiakkaalle
Tilauksen vastaanotto
Käsikirjoitukseen tutustuminen
Alustava äänisuunnitelma
Materiaalin kartoitus ja valinta
Tekninen toteutus
o Äänileikkaus
o Efektointi
o Miksaaminen
Tarkistuttaminen asiakkaalla
Masterointi
Toimittaminen asiakkaalle
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Äänittäminen (spiikit, radiomainokset, kevyt kenttä-äänitys)








Äänileikkaaminen
(AV-materiaalille)

ja

miksaaminen










Äänen restaurointi







Mainontasisällöt

Brändäys (logotyypit ja liikemerkit,
graafiset ohjeistot, dokumenttipohjat, mainoslauseet, yritysilmeet yms.)







Toimistotyöt

Tulostus, kopiointi, skannaaminen ja
laminointi





Tiedon tallennus ja hallinta






Taulukot, laskurit, lomakkeet








Digitointi






81

Tilauksen vastaanotto
Käsikirjoituksen läpi käyminen
Kuvaus-/äänityspaikkojen kartoittaminen
Kaluston valinta
Äänittäminen
Materiaalin loggaaminen ja toimittaminen asiakkaalle
Tilauksen vastaanotto
Materiaalin vastaanotto ja läpi
käyminen
Äänen ja kuvan synkronointi
Raakaleikkaus
Leikkauskohtien hiominen
Efektointi
Masterointi
Toimittaminen asiakkaalle
Tilauksen vastaanotto
Häiriöäänien läpikäyminen
Häiriöiden korjaaminen ja äänimateriaalin restaurointi (mahdollisuuksien mukaan)
Toimittaminen asiakkaalle
Tilauksen vastaanotto ja asiakkaan
tarpeet
Suunnittelu yhteistyössä asiakkaan
kanssa
o Luonnosten, yleisilmeen ja värien valinta
o Lopullisen suunnitelman valinta
Lopullisen työn/työkokonaisuuden
valmistaminen
Asiakkaan perehdyttäminen tuotteeseen
Tilauksen vastaanotto
Työn valmistus
Toimitus asiakkaalle
Tilauksen vastaanotto
Aineiston läpi käyminen
Työn valmistus
Toimitus ja jatkotoimenpiteistä
sopiminen
Tilauksen vastaanotto
Tuotteen käyttötarve
Suunnittelu ja valmistaminen
Testaus
Toimitus ja jatkotoimenpiteistä
sopiminen
Tilauksen vastaanotto
Aineiston läpi käyminen
Aineiston muokkaaminen ja korjaaminen
Aineiston tallennus tilattuun tiedostomuotoon
Toimitus asiakkaalle
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8.12.14 Haukipudas Erä- ja liikuntapaja

OPPIMISYMPÄRISTÖ
Pajayksikkö:

Erä- ja liikuntapaja, Haukipudas

Tuote/palvelu
Asiakaspalvelu

Työtehtäväkokonaisuus
Kotaruokailu (Eräkota Virpiniemi)

Maastoruokailu (siirrettävä kota)

Ohjelmapalvelu

Tapahtumajärjestelyt

Tilaustyöt
Urheilu- liikuntatapahtumat

Kalustovuokraus

Juhlateltta (36 m )

2

Puolijoukkueteltta

Pienkalusto (retkeilytarvikkeet)
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Keskeiset työsuoritteet
 Tilauksen vastaanotto
 Omavalvonta
 Suunnittelu ja raaka-ainetarve
 Raaka-aineiden hankinta
 Esivalmistelut
(ruoka, kalusto
yms.)
 Tulen sytyttäminen ja ylläpito
 Ruuan valmistus avotulella
 Tarjoilu
 Siivous ja kaluston huolto
 Jätehuolto
 Laskutuksen valmistelu
 Tilauksen vastaanotto
 Omavalvonta
 Suunnittelu ja raaka-ainetarve
 Raaka-aineiden hankinta
 Kodan pystytys ja varustaminen
 Esivalmistelut
(ruoka, kalusto
yms.)
 Tulen sytyttäminen ja ylläpito
 Ruuan valmistus avotulella
 Tarjoilu
 Kodan purku, siivous ja kaluston
huolto
 Jätehuolto
 Laskutuksen valmistelu
 Tilauksen vastaanotto
 Ohjelmapalvelun
järjestäminen
(tarvittaessa alihankinta)
 Laskutuksen valmistelu
 Asiakkaan tilaamat työsuoritteet
 Toimitsijaruokailu (valmistus ja
tarjoilu)
 Mehutarjoilu
 toimitsijatehtävät
 Huoltopisteiden jälkisiivous
 Tilausten vastaanotto
 Teltan toimittaminen ja pystytys
 Teltan purku ja nouto
 Kaluston kuivatus ja jälkihuolto
 Laskutuksen valmistelu
 Tilausten vastaanotto
 Teltan ja kamiinan luovuttaminen
 Kaluston kuivatus ja jälkihuolto
 Laskutuksen valmistelu
 Tilausten vastaanotto
 Luovuttaminen
 Kaluston vastaanotto ja huolto
 Laskutuksen valmistelu
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Käsityötuotteet



Puukko









Kuksa






Maustepullo








Kahvipussi







Vaappu (viehe)









Retkeilyasusteet (ommeltavat; pipo,
säärystimet…)






Retkeilyasusteet (kudottavat; sukat,
säärystimet, kynsikkäät…)





Korjausompelu

Retkeilyvarusteet, teltat…






Varustehuolto

Retkeilyvälineet ja -varusteet






Pienrakenteet

Suunnittelu
Materiaalien valinta
Kahvan työstäminen (liimaus,
hionta, pintakäsittely)
Tuppinahan valmistelu
Tupen ompelu
Vyösoljen teko ja kiinnitys
Viimeistely ja tupen koristelu
Suunnittelu
Aihion valinta
Muotoilu ja hionta
Pintakäsittely
Suunnittelu
Keskiökappaleen valmistus
Pintakappaleiden liimaus
Muotoilu ja hionta
Pintakäsittely
Korkin ja vyölenkin teko
Suunnittelu
Kaavoitus ja leikkaus
Ompelu
Suljinnauhan kiinnitys
Koristelu
Aihion pintakäsittely (pohjustus)
Ruotolangan liimaus
Värien valinta
Ruiskumaalaus (pintakuviointi)
Lakkaus
Uintiläpän kiinnitys
Koukutus
Pakkaaminen
Suunnittelu
Kierrätysmateriaali
Leikkaus
Ompelu
Suunnittelu
Kudonta
Viimeistely
Suunnittelu
Ompelu
Liimaus
Viimeistely
Tarkistaminen
Puhdistus
Huolto
Korjaaminen



Linnunpöntöt

Pönttömallin valinta
Materiaalihankinta
 Osien valmistus
 Kokoaminen


Kestävä kehitys



Jätteiden lajittelu
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Jatulin liikuntakeskus
Säännöllinen jätepisteiden tyhjennys
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Liikunta ja retkeily



Sisäliikunta







Ulkoliikunta









Retkeily









Yöretket ja leirit








Seikkailukasvatus/-liikunta









Hyvinvointi

Ruoka ja terveelliset elämäntavat






Ensiapu ja turvallisuus

Ensiaputaitojen opettaminen ja harjoittelu




Kuntopiiri-/lihaskuntoharj.
Kehonhuolto
Joukkuepelit
Kiipeily
Uinti
Joukkuepelit
Frisbeegolf
Suunnistus
Lenkkeily
Luistelu
Hiihto ja lumikenkäily
Pyöräily
Patikointi
Melonta
Kalastus, pilkkiminen
Marjastus, sienestys
Luontomateriaalit
Luontokuvaus
Ruokailu (nuotio, keittimet)
Suunnittelu ja valmistelu
Varustautuminen (yhteiset ja henkilökohtaiset varusteet)
Matkustaminen
Majoittuminen
Ruokailu (nuotio, keittimet)
Hygienia
Varusteiden kuivatus ja jälkihuolto
Suunnittelu ja valmistelu
Varustautuminen
Ryhmätoiminta
Haasteet ja ratkaisut
Turvallisuus ja riskien hallinta
Varustehuolto
Palautekeskustelu
Aamupuuro
Ruoka- ravitsemuskurssit
Hedelmäkioski
Hyvinvointikurssit
Ensiaputaidot eri tilanteissa ja
olosuhteissa
Turvallisuussuunnitelmat

8.12.15 Haukipudas Tuunipaja

OPPIMISYMPÄRISTÖ
Pajayksikkö:
Tuote/palvelu
Arjenhallinta

Tuunipaja, Haukipudas
Työtehtäväkokonaisuus
Arkielämän taitojen opettelu
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Keskeiset työsuoritteet
 Terveys
 Puhtaus ja hygienia
 Uni, lepo ja jaksaminen
 Itsetuntemus ja tunnetaidot
 Asuminen ja itsenäistyminen
 Sosiaalinen verkosto
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Ompelu



Asiakaspalvelu





Korjausompelu






Tilausompelu









Sisustustekstiili







Myyntituotteet; pehmolelut










Pienhuonekalujen verhoilu



Asiakaspalvelu
Purkaminen





Suunnittelu ja kaavoitus





Ompelu ja kasaus





Kudonta (matot, sisustustekstiilit)

Kangaspuilla kutominen
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Raha-asiat
Kotipaikkakuntaan tutustuminen
Palveluihin tutustuminen
Liikkuminen (kävellen, pyöräillen,
julkisin kulkuneuvoin)
Liikuntaan tutustuminen
Harrastusmahdollisuuksiin tutustuminen
Työn vastaanotto
Sovitus (tarvittaessa)
Työn luovutus asiakkaalle.
Korjattavan työn kuvaaminen
(muistiinpanot, piirros, valokuva)
Työvaiheiden suunnittelu
Purkaminen
Ompelu ja viimeistely
Suunnittelu ja mittaaminen
Kankaanvalinta
Leikkuusuunnitelma
Leikkaaminen
Ompelu
Sovitus ja korjaaminen
Viimeistely ja silitys
Suunnittelu ja mittaaminen
Kankaan valinta
Leikkuusuunnitelman laatiminen
Leikkaaminen
Ompelu
Viimeistely ja silitys
Suunnittelu
Materiaalien valinta
Leikkuusuunnitelma
Leikkaaminen
Ompelu
Lelujen täyttäminen
Sarjatyöskentely
Viimeistely ja hinnoittelu
Työnvastaanotto ja suunnittelu
Kankaiden osien merkitseminen
Rakenne -ja kangasosien irrottaminen
Irrotettujen kankaiden silittäminen
Kankaan valinta ja mittaaminen
Kaavojen asettelu, piirto ja leikkaaminen
Pehmusteiden tarkistaminen ja
korjaaminen
Kankaiden sovittaminen ja ompelujärjestys
Kankaiden ompelu ja kiinnitys
Rakenneosien kokoaminen
Suunnittelu
Kuteiden leikkaaminen
Alkusolmujen tekeminen
Kuteiden sukkulalle laittaminen
Kutominen
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Lankatyöt



Neulominen





Virkkaaminen




Askartelu



Kynttilän valu







Saippuan tekeminen








Kivikautiset korut (Kierikkikeskus)






Huovutus






Puutyöt




Työn päättäminen, puista irrottaminen ja viimeistely
Suunnittelu
Neulominen
Viimeistely
Suunnittelu
Virkkaaminen
Viimeistely
Suunnittelu
Steariinin sulatus
Sydänlangan asettelu
Muottiin valu
Jäähdytys
Koristelu ja pakkaaminen
Saippuamassan sulatus
Massan värjääminen ja tuoksun
lisääminen
Saippuamassan valutus muotteihin
Jäähdytys
Muotista irrottaminen
Pakkaaminen ja hinnoittelu
Reikien teko koruaihioihin
Nahkanauhan pujottaminen aihioihin
Pakkaaminen
Suunnittelu
Villan asettaminen muottiin
Villan työstäminen huovutusneulalla
Viimeistely
Suunnittelu
Muotoilu lehtisahalla
Pintakäsittely



Mosaiikkityöt

Suunnittelu
Laattojen pienentäminen (vasarointi)
 Liimaaminen
 Saumaaminen
 Puhdistaminen ja viimeistely




Kirjansidonta








Marmorointi
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Suunnittelu
Paperin valinta ja leikkaaminen
Niteiden ompelu
Kansien valinta ja päällystäminen
Niteiden kiinnittäminen kansiin
Koristelu ja viimeistely
Liisterin valmistaminen
Suunnittelu
Värien lisääminen
Kuviointi
Kankaan/paperin värjääminen
Kuivaaminen
Silittäminen
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Ruokailu

Ruuan laittaminen








Ruokailu





Leipominen

Piirakat, sämpylät, kahvileivät







Suunnittelu
Ruoka-aineiden valinta ja ostoslistan teko
Valmistaminen (keittäminen, paistaminen, hauduttaminen, maustaminen)
Salaatin valmistaminen
Esille laittaminen ja pöydän kattaminen
Ruokailu
Astioiden tiskaaminen
Keittiön siivous
Suunnittelu
Tarpeiden valinta ja ostoslistan
teko
Leipominen
Paistaminen
Tiskaaminen ja keittiön siivous

8.12.16 Haukipudas Raksapaja

OPPIMISYMPÄRISTÖ
Pajayksikkö:
Tuote/palvelu
Aitarakenteet

Raksapaja, Haukipudas
Työtehtäväkokonaisuus
Aitaelementtien valmistus

Aitaelementtien pystytys

Rakennustyöt

Jätekatos
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Keskeiset työsuoritteet
 Työsuunnitelma
 Materiaali- ja kustannuslaskelma
 Rakennustarvikkeiden haku
 Kasauspöydän valmistus
 Lautojen katkaisu
 Pintakäsittely
 Aitaelementtien kasaus
 Aitaelementtien varastointi
 Elementtien kuljetus asiakkaalle
 Työsuunnitelma
 Materiaali- ja kustannuslaskelma
 Rakennustarvikkeiden haku
 Maatyöt
 Routaeristystyöt
 Parrujen pystytystyöt
 Valutyöt
 Pintakäsittely
 Aitaelementtien asennustyöt
 Viimeistelytyöt ja loppusiivous
 Työsuunnitelma
 Materiaali- ja kustannuslaskelma
 Rakennustarvikkeiden haku
 Kantavan alustan rakentaminen
 Runkotyöt
 Laudoitustyöt (ulkovuori)
 Kattorakennetyöt
 Kattotyöt
 Portin valmistus ja asennus
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Postilaatikkoteline















Leikkimökki


















Asiakaspalvelutyöt



Pihaharavointi





Pensasaidan leikkaaminen
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Koristeosien valmistus ja asennus
Pintakäsittely
Viimeistelytyöt (listoitukset)
Perustustyöt
Valmiin tuotteen kuljetus ja
paikalleen asennus
Työsuunnitelma
Materiaali- ja kustannuslaskelma
Rakennustarvikkeiden haku
Runkotyöt
Laudoitustyöt
Pintakäsittely
Listojen valmistus ja asennus
Kattorakennetyöt
Kattotyöt
Viimeistelytyöt
Valmiin tuotteen kuljetus ja
paikalleen asennus
Työsuunnitelma
Materiaali- ja kustannuslaskenta
Rakennustarvikkeiden haku
Lattianrakennetyöt
Runkotyöt
Kattorakennetyöt
Laudoitustyöt (ulkovuori)
Pintakäsittely
Ikkunoiden valmistus ja asennus
Oven valmistus ja asennus
Otsa- ja nurkkalautojen asennus
Koristeosien valmistus ja asennus
Lattiatyöt
Kattotyöt
Viimeistelytyöt (listoitukset)
Perustustyöt
Valmiin tuotteen kuljetus ja
paikalleen asennus
Työsuunnitelma
Haravointi
Roskien poisvienti
Loppusiivous
Työsuunnitelma
Telineiden kuljetustyöt
Pensasaidan leikkaaminen
Roskien haravointi ja poisvienti
Loppusiivous

