
 

ESIMERKKEJÄ OPINNOLLISTETUISTA TYÖTEHTÄVISTÄ 

Pintakäsittelyalan perustutkinto, Rakennusten korjausmaalaus, 50 osp 

 

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto, Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 15 

osp 

 

  

Arvioinnin kohde 3: 

Opiskelija tekee työhön liittyviä tasoituksia, 

kittauksia, silotuksia ja hiontoja. 

1. käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita 
tarvittaessa 

2. tekee työn niin, että tarvitaan 
korkeintaan vähäisiä lisäositteluita ja -
hiontoja 

3. tekee hiontatyöt annettujen ohjeiden 
mukaisesti 

4. havaitsee selvät ongelmatilanteet, mutta 
tarvitsee apua niiden ratkaisemiseen 

5. pääsee ohjauksen avulla valmiin pinnan 
laatuvaatimukset täyttävään käsittelyn 
lopputulokseen 

Työtehtävät yhdistyksessä: 

 

 

1.  käyttää kasvosuojainta ja hengityssuojainta, 

käyttää soveltuvia työvaatteita, käsineitä ja 

turvakenkiä 

2. tasoittaa reiät ja muut epätasaisuudet kitillä, 

levittää kitin tasaisesti siten, ettei hiomista ole 

paljoa 

3. hioo käsin hiomapaperilla 

4. ilmoittaa ohjaajalle huomatessaan 

ongelmatilanteita, kysyy rohkeasti apua 

5.  pohjustaa maalattavan pinnan oikein, suojaa 

pellin sokkelin rajasta, ottaa vastaan suullisen 

perehdytyksen ja palautetta ohjaajalta 

laatuvaatimuksiin liittyen 

Yksilöity osaamiskuvaus: 

 

 

Petteri on käyttänyt asianmukaisia 

suojavarusteita ja työvaatteita. 

Petteri on tehnyt hiontatöitä enimmäkseen 

itsenäisesti. Hän ottaa hyvin vastaan 

palautetta, ja useimmiten pääsee itsenäisesti 

laatuvaatimukset täyttävään lopputulokseen.  

Arvioinnin kohde 3: 

Opiskelija huolehtii yksilön ja 

ryhmän hyvinvoinnista ja 

turvallisuudesta. 

1. osallistuu yksilön 
hyvinvoinnista ja 
turvallisuudesta 
huolehtimiseen 

2. toimii ymmärtäen oman 
työnsä merkityksen asiakkaan 
hyvinvoinnille 

3. noudattaa työturvallisuutta 
koskevia säädöksiä, 
määräyksiä ja ohjeita 

4. hallitsee EA1-tasoiset taidot 

5. toimii hygieniaohjeistuksen 
mukaisesti 

 

Työtehtävät yhdistyksessä: 

 

 

 

1. osallistuu pienryhmäohjaajakoulutukseen, huomioi jokaisen 

lapsen, suunnittelee turvallista kerhotoimintaa, suunnittelee 

toimintaa niin että kaikilla on mahdollisuus osallistua, selvittää 

ensiapuavälineiden sijainnin, tutustuu lasten kanssa kerhotilaan ja 

varauloskäytäviin, viestii vanhemmille toiminnasta, tarjoilee ja 

valmistaa välipalaa, huomioi allergiat 

2. keskustelee työyhteisön kanssa, osallistuu 

pienryhmäohjaajakoulutukseen, havainnoi lapsia, osallistuu 

ohjaajailtoihin, joissa käydään läpi lasten ja sidosryhmien (esim. 

sosiaaliohjaajat, oppilashuolto, järjestöt, terapeutit, perheneuvola, 

Nuorisoasema) palautetta toiminnasta  

3. ottaa vastaan koulutusta ja perehdytystä erityistä tukea 

tarvitsevien lasten kanssa toimimisesta (esim. aggressiivisuus, 

aistiyliherkkyydet) ja alaa ohjaavista laeista, huolehtii lasten 

turvallisuudesta, tekee havaintoja ryhmästä ja huomioi yksilöitä, 

perehtyy lasten erityisen tuen tarpeisiin, pitää ryhmät suljettuina 

4. ei toteudu 

5. ottaa vastaan perehdytyksen, huolehtii omasta ja lasten 

käsihygieniasta, säilyttää elintarvikkeita tarvittaessa jääkaapissa 

 

Yksilöity osaamiskuvaus: 

 

 

Laila on osallistunut 

pienryhmäohjaajakoulutukseen. Hän 

on kolmen kuukauden ajan 

suunnitellut ja toteuttanut kaksi kertaa 

viikossa kerhotoimintaa yhdessä 

työparinsa kanssa. Hän on tehnyt 

yhteistyötä työyhteisön ja kerholaisten 

vanhempien kanssa, mutta hän ei ole 

tehnyt yhteistyötä muiden 

sidosryhmien kanssa. Hän on 

toteuttanut turvallista kerhotoimintaa, 

ja vastannut erityisesti erään erityistä 

tukea tarvitsevan lapsen 

henkilökohtaisesta ohjauksesta 

tarvittaessa. Hän on tarjonnut 

kerhossa välipalaa hygieniaohjeita 

itsenäisesti noudattaen. 

Lailalla ei ole EA1-koulutusta. 


