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Tiedot tunnistetusta oppimisympäristöstä 
 

Organisaatio: Lahden Diakoniasäätiö sr / Lahden Diakonialaitos 

Yksikkö: Nuorten sote-työpaja Stoori 

Osoite: Ahvenistonkatu 2, 15110 Lahti 

Www-sivusto: https://dila.fi/sote-tyopaja-stoori/ 

Yhteyshenkilö: Työllisyyspäällikkö Saila Immonen, puh. 044 7615 707, saila.immonen@dila.fi 

 

Tunnistetut tutkinnon osat 
• Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto: 

o Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 15 osp 

o Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen, 35 osp 

o Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen, 15 osp 

o Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen, 20 osp 

o Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen: 

▪ Työelämässä toimiminen / Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp 

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: 

o Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp 

o Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp 

o Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen, 15 osp 

o Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen: 

▪ Työelämässä toimiminen / Valinnaiset osaamistavoitteet, 3 osp 

 

 

 

Tunnistetut oppimisympäristöt perustuvat 1.8.2018 hyväksyttyihin tutkinnonperusteisiin.  

  

https://dila.fi/sote-tyopaja-stoori/
mailto:saila.immonen@dila.fi
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Työpajatoiminnan erityispiirteet oppimisympäristönä 
 

Työpajalla oppiminen tapahtuu tekemisen ja sitä kautta saatujen kokemusten kautta. Työpajayhteisö tukee 

oppijaa sekä yksilöllisen että ryhmässä tapahtuvan valmennuksen keinoin. Valmennuksessa painottuu 

oppijan omat vahvuudet ja niiden hyödyntäminen. Osaaminen saatetaan näkyväksi tekemällä käytännön 

työtä aidoissa työelämätilanteissa. 

Sote-työpaja Stoori oppimisympäristönä 
Sote-työpaja Stoori toimii osana Lahden Diakonialaitoksen (DILA) työllisyyspalveluita. Stoorissa oppija 

pääsee kokeilemaan sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja ohjausalan työtehtäviä monipuolisesti 

erilaisissa asiakastilanteissa eri-ikäisten asiakkaiden kanssa työpajan valmentajien avulla. Oppija pääsee 

mm. tutustumaan varhaiskasvatustyöhön päiväkodissa, muihin lastenhoidollisiin työtehtäviin 

maahanmuuttajataustaisten lasten parissa, matalan kynnyksen nuorisotyöhön Walkers -toiminnassa, 

erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden kohtaamiseen heille järjestettävissä ryhmissä sekä ikäihmisten 

hoivatyöhön kotihoidossa tai asumispalveluyksiköissä. Työpajajakson sisältö suunnitellaan yksilöllisesti 

kunkin oppijan tavoitteiden ja hänen oppimisvalmiuksiensa mukaisesti. 

Stoori sijaitsee osana Dilakorttelia. Dilakortteli on monipuolinen yhteisö- ja osallisuuskortteli, joka tuo 

yhteen eri-ikäisiä ja eri taustoista tulevia ihmisiä. DILA tarjoaa työllisyyspalveluiden lisäksi monipuolisesti 

erilaisia palveluita Dilakorttelissa, mm. ryhmä- ja kansalaistalotoiminta, ikäihmisten palveluasumista ja 

viriketoimintaa sekä vapaaehtoistoimintaa. Näiden lisäksi myös Suomen Diakoniaopiston (SDO) Lahden 

kampus sijaitsee Dilakorttelissa, jonka vuoksi vahva ja joustava yhteistyö oppilaitoksen ja työpajan välillä on 

mahdollista. 

Oppija saa Stoorissa valmennusta ja tukea niin yksilöllisesti kuin ryhmässä. Joka maanantai on 

ryhmävalmennus, jossa käsitellään erilaisia sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatus- ja ohjausalan teemoja. 

Ajoittain ryhmävalmennuksissa käy myös em. työkentällä työskenteleviä työntekijöitä, jotka kertovat, 

millaista näiden alojen työn tekeminen käytännön työelämässä on. Lisäksi jokainen oppija saa myös 

yksilövalmennusta säännöllisesti omalta valmentajaltaan. Yksilövalmennuksessa mm. pohditaan oppijan 

vahvuuksia, suunnitellaan työpajajakson sisältöä oppijan tavoitteiden mukaisesti sekä tehdään 

suunnitelmia jatkopolkujen löytymiseksi. Oppijaa kannustetaan vahvasti työpajajakson aikana kokeilemaan 

myös niitä asioita, jotka eivät ole hänen omalla mukavuusalueellaan. Näin mahdollistetaan uudenlaiset 

oppimiskokemukset ja oivallukset omasta osaamisesta ja vahvuuksista. 

Oppimisympäristönä Stoori on joustava, avoin ja se mahdollistaa kunkin oppijan yksilöllisen polun 

rakentamisen kohti opintoja tai työelämää. Työpajajakson voi aloittaa ja lopettaa joustavasti oppijan 

yksilöllisen tarpeen mukaan eli Stooriin voi tulla ympäri vuoden. Työpajajakso alkaa aina perehdytyksellä, 

joten aiempaa kokemusta tai osaamista sosiaali- ja terveys- tai kasvatus- ja ohjausalalta ei tarvitse olla - 

kiinnostus ja motivaatio ovat tärkeimpiä! Työpajalla oppiminen tapahtuu valmennuksen lisäksi tekemällä ja 

kokemalla, vertaisoppimalla ja yhteisön tuomalla tuella. 

Osaamisen arviointi 
Osaamisen arvioinnista vastaa Suomen Diakoniaopisto (SDO) yhteistyössä sote-työpaja Stoorin henkilöstön 

kanssa yhteisesti käytävässä arviointikeskustelussa. 
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Tunnistettujen tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset 

avattuna, Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto 
 

Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla, 15 osp 
 

Oppija osaa: 

• noudattaa alaa ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita 

• toimia ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden ja työyhteisön kanssa 

• huolehtia yksilön ja ryhmän hyvinvoinnista ja turvallisuudesta 

• toimia erilaisten yksilöiden kanssa kunnioittaen moninaisuutta 

• tukea yksilön kasvua ja kehitystä 

• toteuttaa kasvatus- ja ohjausalan päivittäistä toimintaa 

• noudattaa työelämän perustaitoja 

• arvioida ja kehittää toimintaansa 

 

Työtehtävät työpajalla ammattitaitovaatimusten mukaisesti 
 

Oppija osaa noudattaa alaa ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita 

Oppija tutustuu Stoorin ryhmävalmennuksessa sekä itsenäisesti seuraaviin säädöksiin, määräyksiin ja 

toimintaperiaatteisiin: 

• Lapsen oikeudet (https://www.lapsenoikeudet.fi/) 

• Varhaiskasvatussuunnitelma (OPH) 

• Varhaiskasvatuslaki (Finlex) 

• Nuorisolaki (Finlex) 

• Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (Oikeusrekisterikeskus) 

Oppija käy säädöksistä, määräyksistä ja toimintaperiaatteista keskustelua muiden työpajalla olijoiden ja 

valmentajien kanssa, jotta osaa soveltaa saatua tietoa työpajaympäristössä. Oppija allekirjoittaa 

työpajajakson alussa vaitiolovelvollisuuslomakkeen sekä toimii vaitiolovelvollisuuden säädösten mukaisesti. 

Oppija tutustuu Lahden Diakonialaitoksen arvopohjaan ja nuorisotyön ammattieettisiin ohjeisiin sekä 

kirjoittaa oppimispäiväkirjaansa, miten arvot, eettisyys ja asenne näyttäytyy hänen omassa toiminnassaan 

ja vuorovaikutuksessaan työpajaympäristössä ja eri asiakastilanteissa. Työpajajakson aikana oppija oppii 

tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan, joita hän kirjaa päivittäin omaan 

oppimispäiväkirjaansa tehtyjen työtehtävien lisäksi. 

Oppija tutustuu Kasvatus- ja ohjausalan käsikirjaan (2020; Karjalainen, M., Lindroos, S., Matero, M., & 

Simola, T.) työpajajakson aikana ja käyttää kirjaa yhtenä lähdeaineistona oppimispäiväkirjaa kirjoittaessaan. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Säädöksiin, määräyksiin ja toimintaperiaatteisiin tutustuminen ja niistä keskustelu 

• Vaitiolovelvollisuuslomakkeen allekirjoittaminen ja sen mukaisesti toimiminen 

 

https://www.lapsenoikeudet.fi/
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• Lahden Diakonialaitoksen arvopohjaan ja nuorisotyön ammattieettisiin ohjeisiin tutustuminen 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Arvot, etiikka, asenne, vuorovaikutus, omat vahvuudet ja 

kehittämiskohteet 

• Kasvatus- ja ohjausalan käsikirjaan tutustuminen 

 

Oppija osaa toimia ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden ja työyhteisön kanssa 

Oppija tutustuu työpajajakson alussa pidettävällä perehtymisjaksolla ihmisten kohtaamiseen ja pohtii, 

millaisia elementtejä ammatillinen kohtaaminen sisältää. Oppija työstää oppimispäiväkirjaansa 

ammatillisen kohtaamisen pelisäännöt, joiden mukaan hän työskentelee työpajalla. Oppija toimii 

tasavertaisena työpajayhteisön jäsenenä ja työskentelee hyvien työyhteisötaitojen mukaisesti sekä huomioi 

vuorovaikutuksellaan tasavertaisesti muut työpajalla olijat. Oppija kohtaa työpajajakson aikana erilaisia ja 

eri-ikäisiä asiakkaita aina lapsista ikäihmisiin asti ja on aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa 

huomioiden asiakkaan iän ja elämäntilanteen. Oppija hyödyntää tilannetajuaan tunnistaessaan asiakkaiden 

erilaisia tunnetiloja ja muokkaa omaa ammatillista käyttäytymistään asiakkaiden tunnetilojen mukaisesti. 

Oppija havainnoi omia tunnetilojaan asiakastilanteissa ja reflektoi niitä asiakastilanteen jälkeen 

järjestetyssä erillisessä loppureflektiohetkessä yhdessä muiden työpajalaisten ja valmentajan kanssa.  

Oppija käyttää selkeää ja toisia kunnioittavaa kommunikointitapaa. Hän edesauttaa omalla 

vuorovaikutuksellaan vuorovaikutuksen hyvää ilmapiiriä viemällä keskustelua eteenpäin ja kannustamalla 

asiakkaita olemaan vuorovaikutuksessa keskenään kuitenkin kunnioittaen asiakkaiden 

itsemääräämisoikeutta ja asiakkaan omaa tahtotilaa osallisuuteen. Oppija työstää itselleen keskustelukortit, 

joita hän voi hyödyntää erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sujuvan vuorovaikutuksen takaamiseksi. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Työpajan perehdytysjaksoon osallistuminen 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Ammatillisen kohtaamisen pelisäännöt 

• Reflektointihetkiin osallistuminen 

• Keskustelukorttien työstäminen 

 

Oppija osaa huolehtia yksilön ja ryhmän hyvinvoinnista ja turvallisuudesta 

Oppija tutustuu hyvinvoinnin käsitteeseen kokonaisvaltaisesti ja kirjaa oppimispäiväkirjaansa hyvinvoinnin 

mielestään keskeisimmät asiat. Oppija kertoo kirjoittamastaan tiedosta muille työpajanuorille sote-työpaja 

Stoorin ryhmävalmennuksen yhteydessä ja pohtii kolme kysymystä, joilla hän ohjaa hyvinvointikeskustelua 

muille työpajalaisille. Oppija ymmärtää Dilakorttelin eri ryhmien merkityksen asiakkaiden hyvinvoinnille.  

Oppija tutustuu työpajan infokansion turvallisuusohjeeseen ja toimii turvallisuusohjeen mukaisesti. Lisäksi 

oppija huomioi tarvittavat turvallisuusseikat suunnitellessaan ja toteuttaessaan erilaista toimintaa eri-

ikäisille asiakkaille. Oppija huomioi hygieniaohjeistukset ja työskentelee niiden mukaisesti. Oppija suorittaa 

EA1 -koulutuksen Suomen Diakoniaopiston kautta työpajajakson aikana. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Hyvinvoinnin keskeisimmät asiat 

• Keskustelun ohjaaminen ryhmävalmennuksessa, aiheena hyvinvointi 

• Sote-työpaja Stoorin infokansion turvallisuusohjeeseen tutustuminen 

• EA1 -kurssin suorittaminen 
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Oppija osaa toimia erilaisten yksilöiden kanssa kunnioittaen moninaisuutta 

Oppija tutustuu suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuuriperinteisiin sekä niiden lisäksi myös monikulttuuriseen 

työhön maahanmuuttajaperheiden parissa tehtävässä työssä. Oppija osallistuu Dilakorttelin 

maahanmuuttaja-asiakkaille suunnattuihin ryhmiin. Oppija viestii ryhmän osallistujille vuorovaikutuksen 

lisäksi elein ja ilmein suvaitsevaa asennetta ja arvostusta heidän kulttuuriaan kohtaan. Lastenhoidollisessa 

työssä oppija huomioi maahanmuuttajaperheiden lapset ja heidän tarpeensa yksilöllisesti ryhmän oman 

lastenhoitajan tuella.  

Oppija kirjoittaa oppimispäiväkirjaansa, miten hänen omat asenteensa ja arvonsa vaikuttavat 

vuorovaikutustilanteisiin monikulttuurisessa toimintaympäristössä sekä millaisia yleisimpiä kasvun ja tuen 

tarpeita asiakkailla voi olla. Oppija huomioi kirjaamiaan kasvun ja tuen tarpeita päivittäisessä toiminnassaan 

erilaisten asiakkaiden kanssa. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Dilakorttelin maahanmuuttaja-asiakkaille suunnattuihin ryhmiin osallistuminen 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Asenne, arvot, yleisimmät kasvun ja tuen tarpeet 

 

Oppija osaa tukea yksilön kasvua ja kehitystä 

Oppija toimii tasavertaisena työpajayhteisön jäsenenä, havainnoi ja tunnistaa ohjaamiensa asiakasryhmien 

asiakkaiden vahvuuksia ja tuen tarpeita. Oppija muokkaa omaa toimintaansa yksilöllisesti asiakkaan 

tarpeen mukaan ja tukee toiminnallaan asiakkaan kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä. Oppija tunnistaa ja 

kertoo valmentajalleen ohjaamiensa asiakasryhmien tavoitteita ja ymmärtää, miksi ryhmän toiminnassa on 

tavoitteita ja miksi toimintaa järjestetään asiakkaille. Oppija tunnistaa toiminnan merkityksellisyyden 

asiakasnäkökulmasta.  

Oppija on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Dilakorttelin ryhmätoimintaa mm. OloDila -ryhmässä 

(erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat), Buusterissa (nuorisotilamainen toiminta) ja virikepiireissä 

(ikäihmisten viriketoiminta). Hän ymmärtää yksilöllisen tuen sekä vertaistuen merkityksen ja hyödyntää 

pitämissään ryhmissä erilaisia tilanteisiin soveltuvia ohjaustapoja. Oppija tunnistaa asiakkaiden yksilöllisiä 

vahvuuksia ja mahdollisuuksien mukaan hyödyntää asiakkaiden vahvuuksia ohjaustyössään. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Dilakorttelin ryhmätoimintojen suunnittelu ja toteutus 

 

Oppija osaa toteuttaa kasvatus- ja ohjausalan päivittäistä toimintaa 

Oppija suunnittelee ja toteuttaa toimintaa työpajajakson aikana useisiin erilaisiin asiakasryhmiin aina 

lapsista ikäihmisiin asti. Oppija suunnittelee ja toteuttaa vähintään kolme eri ohjaustilannetta Dilakorttelin 

eri asiakasryhmille. Oppija työskentelee yhteistyössä muiden työpajalla olijoiden kanssa. Oppija tutustuu 

teoriassa erilaisiin ohjaustapoihin ja -välineisiin ja hyödyntää niitä tekemissään ohjaustilanteissa. Hän 

kirjoittaa oppimispäiväkirjaansa lyhyen tiivistelmän itselleen kolmesta tärkeimmästä ohjaustavasta/-

välineestä. Oppija työskentelee sote-työpaja Stoorin viikko-ohjelman mukaisesti ja huolehtii mm. 

työaikojen täsmällisestä noudattamisesta. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Vähintään kolmen ohjaustilanteen suunnittelu ja toteutus Dilakorttelin asiakasryhmille 
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• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Kolme itselleen tärkeintä ohjaustapaa/-välinettä 

 

Oppija osaa noudattaa työelämän perustaitoja 

Oppija tutustuu Lahden Diakonialaitoksen arvopohjaan ja sote-työpaja Stoorin sääntöihin ja työskentelee 

näiden mukaisesti työpajalla. Oppija osallistuu työpajatoiminnan yhteiskehittämiseen. Oppija perehtyy 

työpaikan työsuojelumääräyksiin ja -ohjeisiin ja noudattaa niitä sekä tuo esiin havaitessaan jonkin 

epäkohdan työturvallisuudessa. Oppija ymmärtää omat oikeutensa ja velvollisuutensa työpajalaisena ja 

työskentelee niiden mukaisesti. Oppija pukeutuu työpaikalle soveltuvalla tavalla ja huolehtii 

henkilökohtaisesta hygieniastaan. Oppija tarkkailee omaa työhyvinvointiaan ja työkykyään ja tekee 

tarvittaessa merkintöjä oppimispäiväkirjaansa ja keskustelee asioista oman valmentajansa kanssa.  

Oppija hahmottaa Lahden Diakonialaitoksen palvelukokonaisuuden ja Dilakortteli-kokonaisuuden. Hän 

tutustuu Keke-työkirjaan (Kestävän kehityksen työkirja, 2021; DILA, Mellanen, L.) ja kirjoittaa 

oppimispäiväkirjaansa, miten oppija voi itse toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita (sosiaalinen -, 

ekologinen -, eettinen -, taloudellinen kestävyys). Oppija päivittää työpajajakson aikana ansioluettelonsa ja 

tällä osoittaa hallitsevansa tarvittavien digivälineiden käytön. Oppija osallistuu työpajalla pidettäviin 

työpajalaisten kokouksiin (Porinapiiri) ja toimii työpajayhteisön aktiivisena jäsenenä. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Työsuojelumääräyksiin perehtyminen 

• Kestävän kehityksen (keke) työkirjaan perehtyminen 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Työhyvinvointi ja työkyky, kestävä kehitys 

• Ansioluettelon teko/päivittäminen 

• Sote-työpaja Stoorin kokouksiin osallistuminen 

 

Oppija osaa arvioida ja kehittää toimintaansa 

Oppija havainnoi ja reflektoi omaa osaamistaan, ohjaamistaan ja ammatillista kasvuaan ja kirjoittaa tästä 

pohdintaa oppimispäiväkirjaansa. Oppija antaa ja vastaanottaa palautetta työpajajakson aikana sekä 

tarvittaessa kehittää omaa toimintaansa palautteen perusteella. Hän työskentelee kannustavalla asenteella 

ja edesauttaa hyvän ilmapiirin luomista. Oppija kirjaa realistisesti omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa 

oppimispäiväkirjaan. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Osaaminen, ammatillinen kasvu, vahvuudet ja kehittämistarpeet 
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Yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaaminen, 35 osp 
 

Oppija osaa: 

• noudattaa työtään ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita 

• suunnitella ja toteuttaa toimintaa yksilölle ja ryhmälle tai yhteisölle 

• ohjata ryhmää toimimaan yhdessä huomioiden ryhmän kehitysvaiheen 

• työskennellä käyttäen ohjauksen menetelmiä 

• ohjata kestävään elämäntapaan sekä suunnitella ja toteuttaa retken, leirin tai tapahtuman 

• huolehtia ohjattavien kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta ja ottaa huomioon työturvallisuuteen 

liittyvät tekijät 

• arvioida ja kehittää toimintaansa 

 

Työtehtävät työpajalla ammattitaitovaatimusten mukaisesti 
 

Oppija osaa noudattaa työtään ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita 

Oppija tutustuu Stoorin ryhmävalmennuksessa sekä itsenäisesti seuraaviin säädöksiin, määräyksiin ja 

toimintaperiaatteisiin: 

• Yhdenvertaisuuslaki (Finlex) 

• Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta (Finlex) 

• Kokoontumislaki (Finlex) 

• Kuluttajaturvallisuuslaki (Finlex) 

• Työturvallisuuslaki (Finlex) 

• Palveluntarjoajan velvollisuudet (TUKES) 

• Yhdenvertaisuus-tietopankki (OM, https://yhdenvertaisuus.fi/etusivu) 

Oppija käy säädöksistä, määräyksistä ja toimintaperiaatteista keskustelua muiden työpajalla olijoiden ja 

valmentajien kanssa, jotta osaa soveltaa saatua tietoa työpajaympäristössä. Oppija tutustuu Stoorin 

ryhmävalmennuksessa myös yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteisiin sekä pohtii, miten nämä asiat 

näkyvät oppijan omassa toiminnassa kirjaten ajatuksiaan omaan oppimispäiväkirjaansa. Oppija kohtaa 

Dilakorttelin eri asiakasryhmät yksilöllisesti ja ymmärtää ryhmän merkityksellisyyden asiakasnäkökulmasta.  

Oppija tutustuu ryhmän muodostumisen eri vaiheisiin ja kirjoittaa lyhyesti oppimispäiväkirjaansa 

mielestään tärkeimmät asiat, joita ryhmän ohjaajan on hyvä huomioida ryhmän muodostumisen eri 

vaiheissa. Oppija tutustuu Lahden Diakonialaitoksen arvopohjaan ja nuorisotyön ammattieettisiin ohjeisiin 

sekä kirjoittaa oppimispäiväkirjaansa, miten arvot, eettisyys ja asenne näyttäytyy hänen omassa 

toiminnassaan ja vuorovaikutuksessaan työpajaympäristössä ja eri asiakastilanteissa. Oppija ymmärtää 

ohjattavien kokonaisvaltaisuuden turvallisuuden tärkeyden ja huomioi erilaiset turvallisuustekijät 

Dilakorttelin asiakasryhmien toimintaa suunnitellessaan ja toteuttaessaan. 

Oppija tutustuu Kasvatus- ja ohjausalan käsikirjaan (2020; Karjalainen, M., Lindroos, S., Matero, M., & 

Simola, T.) työpajajakson aikana ja käyttää kirjaa yhtenä lähdeaineistona oppimispäiväkirjaa kirjoittaessaan. 

Lisäksi oppija tutustuu Ryhmäilmiö-kirjaan (ryhmän ohjaajan käsikirja, 2015; Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry) 

ja hyödyntää kirjaa erilaisia ohjaustilanteita suunnitellessaan. 
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Oppijan tehtävät koottuna: 

• Säädöksiin, määräyksiin ja toimintaperiaatteisiin tutustuminen ja niistä keskustelu 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Yhdenvertaisuus, tasa-arvo, ryhmien muodostumisen vaiheet, 

arvot, etiikka, asenne, vuorovaikutus 

• Kasvatus- ja ohjausalan käsikirjaan tutustuminen 

• Ryhmäilmiö-kirjaan tutustuminen 

 

Oppija osaa suunnitella ja toteuttaa toimintaa yksilölle ja ryhmälle tai yhteisölle 

Oppija suunnittelee ja toteuttaa viikoittain yhteistyössä muiden työpajalaisten kanssa erilaista 

tavoitteellista ohjauksellista toimintaa Dilakorttelin eri asiakasryhmille. Hän huomioi toiminnan 

suunnittelussa ohjattavien iän, tarpeet ja toiveet sekä moninaisuuden. Oppija suunnittelee ja toteuttaa 

ohjaustuokion ainakin OloDila-ryhmään (erityistä tukea tarvitsevat asiakkaat) ja Virikepiiriin (ikäihmisten 

viriketoiminta) huomioiden ohjattavien tarpeet niin yksilö- kuin ryhmätasolla.  

Oppija laatii vähintään kahdesta ohjauksestaan kirjallisen ohjaussuunnitelman, josta ilmenee mm. 

ohjauksen aikataulu, tarvikkeet ja mahdollinen varasuunnitelma. Hän huomioi ympäristön tuomat 

mahdollisuudet ja mahdolliset rajoitteet. Ohjaussuunnitelmat liitetään oppijan oppimispäiväkirjaan. Ennen 

suunnitellun ohjauksen alkamista oppija kertoo muille ohjaukseen osallistuville työpajalaisille 

ohjaussuunnitelmansa sisällön ja jakaa mahdolliset työtehtävät muille työpajalaisille.  

Oppija työskentelee sote-työpaja Stoorin viikko-ohjelman mukaisesti ja ymmärtää jokaisen työpajalaisen 

roolin ja sen tärkeyden toiminnan onnistumisen kannalta. Oppija perehtyy annetun kirjallisuuden ja itse 

etsimänsä tiedon avulla yksilön, ryhmän ja yhteisön ohjaamiseen sekä reflektoi oppimispäiväkirjaansa 

oman ohjaajuutensa sen hetkisiä vahvuuksia ja kehittämiskohteita. Oppija ratkaisee työpajayhteisön 

tavallisimpia ongelmatilanteita itsenäisesti ja työskentelee itsenäisesti eri ohjaustilanteissa siten, että 

valmentaja on sivummalla seuraamassa ohjaustilannetta. Oppija kirjaa itselleen palautetta omaan 

oppimispäiväkirjaansa. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Ohjaustuokion suunnittelu ja toteutus vähintään OloDila-ryhmään ja Virikepiiriin 

• Vähintään kahden kirjallisen ohjaussuunnitelman tekeminen 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Oman ohjaajuuden vahvuudet ja kehittämiskohteet, palaute 

itselle 

 

Oppija osaa ohjata ryhmää toimimaan yhdessä huomioiden ryhmän kehitysvaiheen 

Oppija tutustuu annetun kirjallisuuden ja itse etsimänsä tiedon avulla ryhmän eri kehitysvaiheisiin ja kirjaa 

oppimispäiväkirjaansa mielestään tärkeimmät asiat ylös eri kehitysvaiheista. Oppija osaa kertoa, millaisia 

eri kehitysvaiheita ryhmällä on ja millainen rooli ryhmän ohjaajalla on eri kehitysvaiheissa. Oppija tutustuu 

sote-työpaja Stoorin sääntöihin ja ymmärtää niiden merkityksen työpaja-arjen toimivuuden kannalta. 

Oppija huomioi työpajalle tulevat uudet työpajalaiset, opiskelijat ja työntekijät sekä työskentelee siten, että 

uuden ihmisen on helppo tulla osaksi työpajayhteisöä. Oppija ymmärtää ryhmäyttämisen tärkeyden 

ryhmän toimivuuden kannalta ja hänen asenteensa on hyvää ilmapiiriä edistävä.  
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Oppija on suorassa vuorovaikutuksessa muiden työpajayhteisöön kuuluvien sekä eri asiakasryhmien kanssa 

ja tukee muiden keskinäistä vuorovaikutusta mm. esittämällä kysymyksiä vieden keskustelua aktiivisesti 

eteenpäin. Oppija pyytää ohjattaviltaan palautetta pitämänsä ohjaustilanteen jälkeen ja kysyy 

ohjattaviltaan toiveita seuraavaa ohjauskertaa varten. Oppijan asenne on kannustava ja motivoiva ja hän 

luo ympärilleen hyvää ja sallivaa ilmapiiriä. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Oppimispäiväkirjaan kirjoittaminen: Ryhmän eri kehitysvaiheet 

 

Oppija osaa työskennellä käyttäen ohjauksen menetelmiä 

Oppija tekee tutustumisjakson Suomen Diakoniaopiston Lahden kampuksen Theatrum Olgan toimintaan ja 

siihen, millaisia luovia ja toiminnallisia ohjauksen menetelmiä on ja miten niitä voi hyödyntää omassa 

ohjaustyössä. Oppija tutustuu ohjauksen eri menetelmiin ja osaa kertoa, millaisia ohjauksen menetelmiä 

hän käyttää ohjatessaan erilaisia Dilakorttelin asiakasryhmiä. Oppija kokeilee rohkeasti erilaisia ohjauksen 

menetelmiä osallistaen myös muita työpajanuoria menetelmien kokeiluun ja pystyy sovittamaan 

menetelmän eri ikäryhmille soveltuvaksi. Oppija ymmärtää ohjauksen ja eri ohjausmenetelmien 

merkityksellisyyden osana ohjattaviensa hyvinvointia.  

Oppija tutustuu vahvike.fi -sivustoon ja toimeksi.fi -sivustoon ja hyödyntää siellä olevia materiaaleja 

Virikepiirien suunnittelussa ja toteutuksessa sekä opastaa muita työpajanuoria materiaalin käytössä. Oppija 

huolehtii työpajaympäristön esteettisyydestä ja viihtyvyydestä mm. huolehtimalla päivittäisestä 

siisteydestä ja siitä, että tavarat ovat omilla paikoillaan. Oppija muokkaa työpajaympäristöä tarvittaessa 

sinne saapuvan asiakasryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaisesti (esim. rollaattorin kanssa esteetön kulku, 

riittävästi istumapaikkoja). Oppija tutustuu digitaalisiin työvälineisiin (mm. Discord, Kahoot!) ja hyödyntää 

niitä mahdollisuuksien mukaan työpajajakson aikana. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Tutustumisjakso Theatrum Olgassa 

• Vahvike.fi -sivustoon tutustuminen 

• Toimeksi.fi -sivustoon tutustuminen 

• Päivittäisestä siisteydestä huolehtiminen 

• Digitaalisiin työvälineisiin tutustuminen: Discord, Kahoot! 

 

Oppija osaa ohjata kestävään elämäntapaan sekä suunnitella ja toteuttaa retken, leirin tai tapahtuman 

Oppija tutustuu Keke-työkirjaan (Kestävän kehityksen työkirja, 2021; DILA, Mellanen, L.) ja ymmärtää 

kestävän kehityksen eri näkökulmien tärkeyden osana yhteiskunnan vastuullista toimintaa. Oppija 

ymmärtää kierrätyksen tärkeyden ja toteuttaa omalla toiminnallaan kierrätystä työpaja-arjessa. Oppija 

tutustuu itse etsimänsä aineiston avulla leiri- ja retkitoiminnan ja tapahtuman järjestämisen keskeisiin 

periaatteisiin ja kirjaa mielestään keskeisimmät asiat omaan oppimispäiväkirjaansa. Oppija toteuttaa 

yhteistyössä muiden työpajalaisten kanssa lyhyen retken lähiympäristöön retkitoiminnan keskeisten 

periaatteiden mukaisesti ja toteuttaa retkellä vähintään yhden ryhmäyttävän ohjauksen. Oppija tekee 

kirjallisen suunnitelman retken toteuttamisesta ja liittää sen oppimispäiväkirjaansa. Oppija kunnioittaa 

retkeä ja ryhmäyttävää toimintaa suunnitellessaan luontoa ja käyttää ympäristöystävällisiä toimintatapoja.  
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Oppija osallistuu mahdollisuuksien mukaan Dilakorttelissa järjestettäviin tapahtumiin ja ottaa vastuuta 

tapahtuman suunnittelusta ja toteuttamisesta yhteistyössä muiden työpajalaisten kanssa. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Kestävän kehityksen (keke) työkirjaan perehtyminen 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: leiri- ja retkitoiminnan ja tapahtuman järjestämisen keskeiset 

periaatteet, kirjallinen retkisuunnitelma 

• Lyhyen retken suunnittelu ja toteutus lähiympäristöön, ryhmäyttävän ohjauksen suunnittelu ja 

toteutus 

• Dilakorttelin tapahtumiin osallistuminen ja niiden suunnittelu 

 

Oppija osaa huolehtia ohjattavien kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta ja ottaa huomioon 

työturvallisuuteen liittyvät tekijät 

Oppija tunnistaa tyypillisimmät ruoka-aineallergiat ja tavallisimmat sairaudet sekä osaa tarvittaessa opastaa 

ohjattavan terveydenhuollon palveluihin. Oppija tutustuu itsenäisesti lääkehoitosuunnitelman periaatteisiin 

ja tarkoitukseen sekä tuntee yleisimpien sairauksien lääkehoitoa. Oppija tutustuu sote-työpaja Stoorin 

turvallisuusohjeeseen ja toimii sen mukaisesti sekä ymmärtää turvallisuusohjeen tärkeyden ja merkityksen 

riskien torjumisessa. Oppija tuntee työpajaympäristön ja tietää, missä ensiaputarvikkeet ja 

sammutusvälineistö sijaitsevat. Oppija tutustuu itsenäisesti erilaisiin löytämiinsä turvallisuussuunnitelmien 

ja pelastussuunnitelmien malleihin. Oppija laatii toteuttamastaan lyhyestä retkestä 

turvallisuussuunnitelman ja liittää sen osaksi oppimispäiväkirjaansa. Hän työskentelee huomioiden hyvän 

työergonomian ja tarkastelee omaa työkykyään ja työhyvinvointiaan työpajajakson aikana. Oppija kiinnittää 

huomiota terveelliseen ruokavalioon ja tarkastelee kriittisesti omia ruokailutottumuksiaan. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Lääkehoitosuunnitelmaan tutustuminen 

• Sote-työpaja Stoorin turvallisuusohjeeseen tutustuminen 

• Turvallisuussuunnitelmien - ja pelastussuunnitelmien malleihin tutustuminen 

• Turvallisuussuunnitelman laatiminen lyhyestä retkestä 

 

Oppija osaa arvioida ja kehittää toimintaansa 

Oppija ymmärtää oman asenteensa vaikutuksen työpajayhteisön hyvän ilmapiirin ylläpitämisessä ja 

edistämisessä. Oppija reflektoi oppimispäiväkirjaansa omia vuorovaikutustaitojaan ja kirjaa niistä ylös 

vahvuudet ja kehittämistarpeet. Oppija antaa ja vastaanottaa palautetta sekä tarvittaessa muuttaa omaa 

toimintaansa saadun palautteen perusteella. Oppija tutustuu yleisimpiin palautteenantomalleihin ja tekee 

kolmesta itselleen tärkeimmäksi kokemistaan malleista lyhyet muistiinpanot oppimispäiväkirjaansa. Oppija 

tunnistaa realistisesti omat taitonsa työprosessin hallinnassa ja asettaa itselleen realistisia tavoitteita 

ammatillisen kasvun ja kehittymisen näkökulmasta sekä kirjaa nämä oppimispäiväkirjaansa. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Vuorovaikutustaidot ja niiden vahvuudet ja kehittämistarpeet, 

kolme palautteenantomallia, ammatillisen kasvun ja kehittymisen tavoitteet 
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Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen, 15 osp 

 

Oppija osaa: 

• noudattaa työtään ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita 

• työskennellä tuntien järjestötoiminnan organisaatiorakenteen ja toimintatavat 

• suunnitella ja toteuttaa toimintaa järjestötoiminnan arvojen, päämäärien ja toimintaperiaatteiden 

mukaan 

• innostaa ja motivoida osallistumaan toimintaan 

• ohjata ja opastaa vapaaehtoistoimijoita sekä organisoida vapaaehtoistoimintaa 

• ohjata kansalaisyhteiskuntatoimintaa 

• työskennellä tuntien erilaisia yhteistyömahdollisuuksia ja verkostoja 

• arvioida ja kehittää toimintaansa 

 

Työtehtävät työpajalla ammattitaitovaatimusten mukaisesti 
 

Oppija osaa noudattaa työtään ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita 

Oppija perehtyy sekä itsenäisesti että Stoorin ryhmävalmennuksessa vapaaehtois- ja järjestötoimintaa 

ohjaaviin säädöksiin, määräyksiin ja toimintaperiaatteisiin: 

• Lahden Diakonialaitoksen perehdytysopas vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista 

• Vapaaehtoisen rikostaustaote (Oikeusrekisterikeskus) 

• Työturvallisuuslaki / 55 § vapaaehtoistyö (Finlex) 

• Kansalaisareena.fi (https://kansalaisareena.fi/) 

• Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset 

(Verohallinto) 

• Jeesaan -peli (https://kansalaisareena.fi/jeesaanpeli/) 

Oppija käy vapaaehtois- ja järjestötoimintaa ohjaavista säädöksistä, määräyksistä ja toimintaperiaatteista 

keskustelua muiden työpajalla olijoiden ja valmentajien kanssa, jotta osaa soveltaa saatua tietoa 

työpajaympäristössä. Oppija tutustuu ja pelaa sote-työpaja Stoorin ryhmävalmennuksessa muiden 

työpajalaisten kanssa Jeesaan -peliä syventääkseen vapaaehtoistyön osaamistaan. Oppija perehtyy Lahden 

Diakonialaitoksen diakoniapalveluissa noudatettavaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimukseen 

sekä Lahden Diakonialaitoksen perehdytysoppaaseen vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista. Oppija 

perehtyy Lahden Diakonialaitoksen toimintaperiaatteisiin ja arvopohjaan sekä työskentelee näitä 

kunnioittaen. Lisäksi oppija tutustuu ARVO ry:n toimintaan ja sen periaatteisiin. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan säädöksiin, määräyksiin ja toimintaperiaatteisiin perehtyminen 

• Jeesaan -pelin pelaaminen muiden työpajalaisten kanssa 

• Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimukseen perehtyminen 

• Lahden Diakonialaitoksen perehdytysoppaaseen tutustuminen vapaaehtoistoiminnan 

mahdollisuuksista 

• Lahden Diakonialaitoksen toimintaperiaatteisiin ja arvopohjaan perehtyminen 

• ARVO ry:n toimintaan ja periaatteisiin tutustuminen 

https://kansalaisareena.fi/
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Oppija osaa työskennellä tuntien järjestötoiminnan organisaatiorakenteen ja toimintatavat 

Oppija ymmärtää, mitä tarkoittaa kolmas sektori ja kolmannen sektorin ulkopuolinen 

kansalaistoiminta/kansalaisaktivismi (neljäs sektori) sekä perehtyy Lahden Diakonialaitoksen 

organisaatiorakenteeseen sekä visioon. Oppija perehtyy Lahden Diakonialaitoksen diakoniapalveluiden 

strategiaan. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Kolmanteen sektoriin perehtyminen, kolmannen sektorin ulkopuoliseen 

kansalaistoimintaan/kansalaisaktivismiin perehtyminen (neljäs sektori) 

• Lahden Diakonialaitoksen organisaatiorakenteeseen ja visioon perehtyminen 

• Lahden Diakonialaitoksen diakoniapalveluiden strategiaan perehtyminen 

 

Oppija osaa suunnitella ja toteuttaa toimintaa järjestötoiminnan arvojen, päämäärien ja 

toimintaperiaatteiden mukaan 

Oppija tutustuu Lahden Diakonialaitoksen tarjoamiin vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksiin ja tekee 

vapaaehtoistyötä valitsemassaan toiminnassa yhteensä 40 tunnin ajan osana oppijan työpajajaksoa. Oppija 

tutustuu vapaaehtoistoiminnan sisältöön ja periaatteisiin haastattelemalla yhtä Lahden Diakonialaitoksen 

työntekijää, joka työskentelee vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin työtehtävissä. Oppija suunnittelee 

haastattelukysymykset niin, että kysymyksillä on mahdollista kartoittaa vapaaehtoistoiminta 

kokonaisvaltaisesti: mm. työntekijän rooli vapaaehtoistoiminnan tukemisessa, vapaaehtoistoimintaan 

sisältyvät arvot ja toimintaperiaatteet, vapaaehtoistoiminnan tavoitteet, vapaaehtoistoiminnan 

asiakasprosessi, talous ja vapaaehtoistoiminnan avustusmuoto sekä avustuksen myöntäjä, raportointi ja 

tilastointi. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Vapaaehtoistyön tekeminen 40 tunnin ajan 

• Lahden Diakonialaitoksen vapaaehtoistyön koordinaattorin haastattelu 

 

Oppija osaa innostaa ja motivoida osallistumaan toimintaan 

Kun oppija on haastatellut Lahden Diakonialaitoksen työntekijää, hän kertoo sote-työpaja Stoorin muille 

työpajanuorille saamastaan tiedosta ja samalla markkinoi vapaaehtoistoimintaa. Oppija innostaa ja motivoi 

muita työpajanuoria tutustumaan Lahden Diakonialaitoksen tarjoamiin vapaaehtoistoiminnan eri 

mahdollisuuksiin. Oppija suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä muiden työpajalaisten kanssa Lahden 

Diakonialaitoksen vapaaehtoistyön markkinoinnin kampanjan sosiaaliseen mediaan (esim. sote-työpaja 

Stoorin Instagram-tili). 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Tehdystä haastattelusta saadun tiedon jakaminen muille työpajanuorille 

• Some-kampanjan suunnittelu ja toteutus Lahden Diakonialaitoksen vapaaehtoistyön 

markkinoimiseksi 
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Oppija osaa ohjata ja opastaa vapaaehtoistoimijoita sekä organisoida vapaaehtoistoimintaa 

Oppija tutustuu yleisesti vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin ja etsii itsenäisesti muutamia erilaisia 

tarinoita, joissa vapaaehtoistoiminta on auttanut siihen osallistuvia ihmisiä eri näkökulmista. Oppija 

tutustuu vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien työhyvinvoinnin tukemiseen ja siihen, millä eri keinoin 

vapaaehtoistoimintaa organisoivat tahot tukevat vapaaehtoistyötä tekevien jaksamista. Oppija suorittaa 

lyhyen tutustumisjakson yhdessä Lahden Diakonialaitoksen vapaaehtoistoiminnan yksikössä ja 

tutustumisjakson aikana tutustuu kokonaisvaltaisesti vapaaehtoistoiminnan kokonaisuuteen. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Vapaaehtoistoiminnan tarinoiden etsiminen 

• Vapaaehtoistyön työhyvinvointiin tutustuminen 

• Tutustumisjakso yhdessä Lahden Diakonialaitoksen vapaaehtoistoiminnan yksikössä 

 

Oppija osaa ohjata kansalaisyhteiskuntatoimintaa 

Oppija perehtyy, mitä kansalaistalotoiminta tarkoittaa ja kartoittaa, millaista eri kansalaistalotoimintaa 

Suomessa on sillä hetkellä. Oppija tutustuu Dilakorttelin kokonaisuuteen ja rooliin kansalaistalotoimijana 

sekä millaisia kansalaistalotoiminnan ryhmiä Dilakortteli tarjoaa. Oppija työskentelee osana Dilakorttelia ja 

mahdollistaa eri asiakasryhmissä kävijöille aktiivista osallistumista ja vaikuttamista. Hän osallistuu 

vähintään kahteen Dilakorttelin kohtaamispaikkaan (esim. Dilapiste, Dilamal) ja yhteen ryhmään (esim. 

OloDila, Buusteri). 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Kansalaistalotoimintaan perehtyminen 

• Vähintään kahteen Dilakorttelin kohtaamispaikkaan osallistuminen 

• Vähintään yhteen Dilakorttelin ryhmään osallistuminen 

 

Oppija osaa työskennellä tuntien erilaisia yhteistyömahdollisuuksia ja verkostoja 

Oppija kartoittaa, mitä muita kolmannen sektorin toimijoita Lahden alueella on Lahden Diakonialaitoksen 

lisäksi ja millaisia palveluita sekä alueellista toimintaa kolmas sektori tarjoaa. Hän kirjaa lyhyen koosteen 

oppimispäiväkirjaansa. Oppija ymmärtää, mitä eroa on julkisella, yksityisellä ja kolmannen sektorin 

toimijalla. Oppija osallistuu mahdollisuuksien mukaan Dilakorttelin ohjausryhmään ja tutustuu esityslistaan 

ennen ohjausryhmän ajankohtaa. Oppija ymmärtää Lahden Diakonialaitoksen sisäisen yhteistyön 

merkityksen vapaaehtoistoiminnan toimivuuden ja monipuolisuuden kannalta. Oppija tunnistaa, millaisia 

yhteistyökumppaneita Lahden Diakonialaitoksella on Dilakorttelitoimintojen toteuttamisessa. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Kolmannen sektorin toimijoiden kooste 

• Dilakorttelin ohjausryhmään osallistuminen 
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Oppija osaa arvioida ja kehittää toimintaansa 

Oppija ymmärtää, millaista tietoa ja taitoa kolmannen sektorin toiminnassa tarvitaan ja tarkastelee omaa 

osaamistaan näihin peilaten. Oppija ottaa vastaan palautetta ja antaa palautetta tarpeen mukaan. Oppija 

tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan osana kolmannen sektorin toimijuutta ja kirjaa 

ajatuksiaan ylös oppimispäiväkirjaansa. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Vahvuudet ja kehittämiskohteet osana kolmannen sektorin 

toimijuutta 

 

 

Ikääntyvien toiminnan ohjaaminen, 20 osp 
 

Oppija osaa: 

• noudattaa työtään ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita 

• kohdata ikääntyvät kunnioittavasti ja arvostavasti 

• ohjata ikääntyviä asiakkaita suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti kulttuurisessa ja yhteisöllisessä 

toiminnassa 

• toteuttaa yksilöllistä ja yhteisöllistä ohjaamista 

• ottaa ohjauksessa huomioon kohderyhmän moninaisuuden 

• ottaa toiminnassaan huomioon vastuun ohjattavien hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja 

yhteistoiminnasta 

• arvioida ja kehittää toimintaansa 

 

Työtehtävät työpajalla ammattitaitovaatimusten mukaisesti 
 

Oppija osaa noudattaa työtään ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita 

Oppija tutustuu Stoorin ryhmävalmennuksessa ikääntyneiden kanssa työskentelyä ohjaaviin säädöksiin, 

määräyksiin ja toimintaperiaatteisiin: 

• Vanhuspalvelulaki (Finlex) 

• Sosiaalihuoltolaki (Finlex) 

• Terveydenhuoltolaki (Finlex) 

• Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (Finlex) 

• Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (Finlex) 

• Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023: 

Tavoitteena ikäystävällinen Suomi (Sosiaali- ja terveysministeriö) 

• Terveyskylä/Ikätalo (https://www.terveyskyla.fi/ikatalo) 

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ikääntyminen (https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen) 

 

 

https://www.terveyskyla.fi/ikatalo
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Oppija käy säädöksistä, määräyksistä ja toimintaperiaatteista keskustelua muiden työpajalla olijoiden ja 

valmentajien kanssa, jotta osaa soveltaa saatua tietoa työpajaympäristössä. Oppija perehtyy 

vaitiolovelvollisuutta ohjaaviin säädöksiin ja allekirjoittaa työpajajakson alussa 

vaitiolovelvollisuuslomakkeen sekä toimii vaitiolovelvollisuuden säädösten mukaisesti.  

Oppija tutustuu Lahden Diakonialaitoksen arvopohjaan ja ikäihmisten kanssa työskentelevien eri 

ammattiryhmien ammattieettisiin ohjeisiin sekä reflektoi omassa oppimispäiväkirjassaan, miten arvot, 

eettisyys ja asenne näyttäytyy hänen omassa toiminnassaan ja vuorovaikutuksessaan eri asiakastilanteissa 

ikäihmisten kanssa. Oppija tutustuu työpajan infokansion turvallisuusohjeeseen ja toimii turvallisuusohjeen 

mukaisesti. Lisäksi oppija huomioi tarvittavat turvallisuusseikat suunnitellessaan ja toteuttaessaan erilaista 

toimintaa eri-ikäisille asiakkaille. Oppija kohtaa ikäihmiset yhdenvertaisesti ja edistää omalla toiminnallaan 

asiakkaiden tasa-arvoa mm. tukemalla ikäihmisiä keskinäiseen vuorovaikutukseen ja varmistaa, että 

jokainen asiakas saa äänensä kuuluviin. 

Oppija tutustuu Muistisairaan maailma -kirjaan (2020; Seppänen, L.) työpajajakson aikana ja käyttää kirjaa 

yhtenä lähdeaineistona oppimispäiväkirjaa kirjoittaessaan. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Säädöksiin, määräyksiin ja toimintaperiaatteisiin tutustuminen ja niistä keskustelu 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Arvot, eettisyys, asenne, vuorovaikutus 

• Sote-työpaja Stoorin infokansion turvallisuusohjeeseen tutustuminen 

• Muistisairaan maailma -kirjaan tutustuminen 

 

Oppija osaa kohdata ikääntyvät kunnioittavasti ja arvostavasti 

Oppija on vuorovaikutuksessa ikääntyvien kanssa mm. Dilakorttelin viriketoiminnassa, Dilapisteillä ja Ainon 

Tupa -ryhmässä sekä kykenee toimimaan myös haastavammissa vuorovaikutustilanteissa. Oppija ymmärtää 

em. toimintojen/ryhmien merkityksellisyyden ikäihmisen näkökulmasta ja tukee omalla 

vuorovaikutuksellaan ikääntyneiden kokemusta kohdatuksi tulemisesta. Oppija selvittää, millaisia toiveita 

ikääntyneillä on toiminnan sisällöstä. Oppija tutustuu itse etsimänsä lähdeaineiston (kirjallisuus, artikkeli, 

blogi jne.) avulla ikääntymiseen yhtenä ihmisen elämänvaiheena ja kirjoittaa oppimispäiväkirjaansa kolme 

mielestään tärkeintä ikääntymiseen kuuluvaa asiaa (huomioiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 

ikääntymisen) nuoriso- ja yhteisöohjaajan työn näkökulmasta sekä perustelee valintansa. Oppija perehtyy 

Stoorin ryhmävalmennuksessa ikääntyneiden ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja itsemääräämisoikeuteen. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Viriketoimintaan, Dilapisteisiin ja Ainon Tupa -ryhmään osallistuminen 

• Lähdeaineiston avulla ikääntymiseen tutustuminen yhtenä elämänvaiheena 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Kolme mielestään tärkeintä ikääntymiseen kuuluvaa asiaa 

nuoriso- ja yhteisöohjaajan näkökulmasta, perustelu 

• Sote-työpaja Stoorin ryhmävalmennuksessa ikääntyneiden ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon ja 

itsemääräämisoikeuteen perehtyminen 
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Oppija osaa ohjata ikääntyviä asiakkaita suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti kulttuurisessa ja 

yhteisöllisessä toiminnassa 

Oppija suunnittelee ja toteuttaa ikääntyneille viriketoimintaa vähintään kolmena eri ohjauskertana 

huomioiden heidän tarpeensa, toiveensa ja kiinnostuksen kohteensa sekä terveydentilanteensa. Oppija 

ymmärtää ikääntymisen kokonaisvaltaisesti ja huomioi tämän toiminnassaan. Oppija kohtaa ikääntyneet 

kunnioittavasti ja ymmärtää viriketoiminnan merkityksellisyyden. Oppija työskentelee ennakoivasti ja 

joustavasti sekä muuttaa suunnitelmiaan tarvittaessa tilanteen niin vaatiessa. 

Oppija tekee vähintään yhdestä ohjauskerrasta kirjallisen ohjaussuunnitelman, jossa hän huomioi, miten 

ikääntyneiden mahdolliset fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset rajoitteet, esteet ja vahvuudet huomioidaan 

ohjauksessa. Oppija kirjaa suunnitelmaan myös, miten hän aikoo huomioida ikääntyneiden esittämät 

toiveet. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Vähintään kolmen eri viriketoiminnan ohjauskerran suunnittelu ja toteutus ikääntyneille 

• Vähintään yhden kirjallisen ohjaussuunnitelman tekeminen 

 

Oppija osaa toteuttaa yksilöllistä ja yhteisöllistä ohjaamista 

Oppija suunnittelee ja toteuttaa ikääntyneille viriketoimintaa yhteistyössä muun työpajayhteisön kanssa 

huomioiden muiden työpajayhteisöön kuuluvien henkilöiden osaamisen ja vahvuudet. Oppija tutustuu 

ikääntyneiden ohjaamisen eri menetelmiin ja tilanteen mukaan soveltaa menetelmiä työskennellessään 

ikääntyneiden kanssa. Oppija tutustuu ikääntyneiden voima- ja tasapainoharjoitteluun ja ohjaa 

ikääntyneille lyhyen voima- ja tasapainoharjoittelutuokion viriketoiminnan yhteydessä.  

Oppija tutustuu digiopastukseen/tietotekniikan opastukseen Dilakorttelin DigiDila -ryhmässä. Oppija 

ymmärtää eri sukupolvien välisen yhteistyön mahdollisuudet ja suunnittelee ikääntyneiden viriketoiminnan 

kannustaen työpajayhteisöä aktiiviseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön ikääntyneiden kanssa. Oppija 

perehtyy Lahden Diakonialaitoksen tarjoamaan ikääntyneille suunnattuun vapaaehtoistoimintaan ja 

ymmärtää vapaaehtoistyön merkityksellisyyden ikääntyneen ja vapaaehtoisen näkökulmasta. Oppija 

selvittää, millaisia viriketoiminnan mahdollisuuksia Lahden alueella tarjotaan ikääntyneille ja 

mahdollisuuksien mukaan tiedottaa näistä mm. Ainon Tupa -ryhmän ikääntyneille. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Viriketoiminnan suunnittelu ja toteutus yhteistyössä muiden työpajalaisten kanssa 

• Voima- ja tasapainoharjoittelutuokion suunnittelu ja ohjaaminen ikääntyneille viriketoiminnan 

yhteydessä 

• DigiDila -ryhmän toimintaan tutustuminen 

• Ikääntyneille suunnattuun vapaaehtoistoimintaan perehtyminen Lahden Diakonialaitoksella sekä 

Lahden alueella 
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Oppija osaa ottaa ohjauksessa huomioon kohderyhmän moninaisuuden 

Oppija työskentelee ikääntyneitä aktivoivalla ja innostavalla asenteella sekä tutustuu ikääntyneisiin 

yksilöinä aktiivisen vuorovaikutuksen keinoin. Oppija huomioi viriketoimintaa suunnitellessaan ja 

ohjatessaan ryhmän moninaisuuden sekä yksilölliset tuen tarpeet. Oppija ymmärtää ikääntyneiden 

yleisimpien apuvälineiden tarkoituksen ja tutustuu, miten esim. pyörätuoli saadaan kasattua ja koottua 

takaisin käyttökuntoon. Oppija suorittaa valitsemissaan Dilakorttelin tiloissa kierroksen pyörätuolilla ja 

tutkii tilojen esteettömyyttä pyörätuolia käyttävän henkilön näkökulmasta. Hän kirjoittaa lyhyen raportin 

kierroksestaan oppimispäiväkirjaansa. Oppija huomioi viriketoimintaa järjestäessään tilojen 

tarkoituksenmukaisuuden ja sen, että tarvittaville ikääntyneiden apuvälineille on tilaa ja ikääntyneiden 

kulkeminen tilassa on esteetöntä. Oppija huomioi ikääntyneiden aisteihin liittyvät rajoitteet esim. 

puhumalla selkeällä ja ymmärrettävällä äänellä. 

Oppija tutustuu ikääntyneiden kanssa työskenteleviin ammattiryhmiin ja selvittää, millaista ikääntyneiden 

asiakasohjaustyö on tutustumalla Siirin toimintaan. Oppija osallistuu itsenäisesti muistikummituokioon ja 

liittää siitä saamansa diplomin osaksi oppimispäiväkirjaansa. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Ikääntyneiden apuvälineisiin tutustuminen 

• Esteettömyyden tutkiminen Dilakorttelissa ja raportin kirjoittaminen oppimispäiväkirjaan 

• Ikääntyneiden asiakasohjaustyöhön tutustuminen 

• Muistikummituokioon osallistuminen ja diplomin liittäminen oppimispäiväkirjaan 

 

Oppija osaa ottaa toiminnassaan huomioon vastuun ohjattavien hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja 

yhteistoiminnasta 

Oppija tutustuu ikääntyvien päivittäisiin toimintoihin ja niissä auttamiseen ennalta sovitulla noin viikon 

mittaisella tutustumisjaksolla joko Betel- tai Marie-kodissa. Hän tutustuu kuntouttavaan työotteeseen ja 

sen merkitykseen ikääntyneen toimintakyvyn tukemisessa. Oppija havainnoi Betel- tai Marie-kodin 

asukkaiden toimintakykyä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia ja kirjaa näistä merkintöjä jokaisena 

toimintapäivänä omaan oppimispäiväkirjaansa. Oppija työskentelee heille annettujen turvallisuusohjeiden 

mukaisesti ja perehtyy tutustumisjakson aikana työergonomian periaatteisiin sekä kirjaa periaatteiden 

mielestään tärkeimmät asiat omaan oppimispäiväkirjaansa. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Tutustumisjakso Betel- tai Marie-kodissa 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Työergonomian periaatteiden tärkeimmät asiat 

 

Oppija osaa arvioida ja kehittää toimintaansa 

Oppija arvioi omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan ikääntyneiden ohjaustyössä ja kirjaa huomiot 

oppimispäiväkirjaansa. Oppija reflektoi oman toimintansa vaikutuksia ikääntyneiden toimintakykyyn ja 

toimintakyvyn ylläpitoon. Oppija pyytää palautetta omasta toiminnastaan ja kehittää omaa toimintaansa 

saadun palautteen perusteella. 
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Oppijan tehtävät koottuna: 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Vahvuuksien ja kehittämiskohteiden arviointi ikääntyneiden 

ohjaustyössä, ikääntyneiden toimintakyky ja sen ylläpito 

• Palautteen pyytäminen 

 

 

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, Työelämässä toimiminen / Valinnaiset 

osaamistavoitteet, 3 osp 
 

Oppija osaa: 

• toimia työyhteisön jäsenenä 

• toimia erilaisissa työelämän vuorovaikutus- ja ryhmätilanteissa 

• selvittää oman alansa työtehtäviä kansallisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla 

 

Työtehtävät työpajalla ammattitaitovaatimusten mukaisesti 
 

Oppija osaa toimia työyhteisön jäsenenä 

Oppija tunnistaa oman roolinsa työpajalaisena. Hän tunnistaa myös muiden työpajayhteisöön kuuluvien 

roolit ja osaa kertoa, millaisia rooleja Stoorin toiminta sisältää. Oppija noudattaa työpajan sääntöjä ja 

työskentelee sote-työpaja Stoorin toimintakulttuurin mukaisesti. Oppija kohtaa jokaisen tapaamansa 

ihmisen ihmisenä. Oppija työskentelee yhteisesti sovittujen toimintatapojen mukaisesti ja kehittää 

aktiivisesti omia tapojaan toimia ja työskennellä havainnoimalla ympärillään olevia ihmisiä ja heidän hyviä 

käytänteitään. Oppija reflektoi oppimispäiväkirjaansa, millaisia vahvuuksia ja kehittämiskohteita hänellä on 

osana sote-työpaja Stoorin työpajayhteisöä. 

Oppija tutustuu Työelämätaidot -kirjaan (2016; Alariesto, H.) työpajajakson aikana ja käyttää kirjaa 

lähdeaineistona oppimispäiväkirjaa kirjoittaessaan. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Työelämätaidot -kirjaan tutustuminen 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Vahvuudet ja kehittämiskohteet osana työpajayhteisöä 

 

Oppija osaa toimia erilaisissa työelämän vuorovaikutus- ja ryhmätilanteissa 

Oppija huomioi muut työpajalla olijat, kertoo omia mielipiteitään perustellen ja kuuntelee muiden 

esittämiä mielipiteitä. Oppija ottaa vastaan ja pyytää palautetta omasta toiminnastaan ja 

vuorovaikutustaidoistaan sekä kehittää toimintaansa saadun palautteen perusteella. Oppija työskentelee 

osana työpajayhteisöä kunnioittaen työtehtäviä ja työpajan toimintakulttuuria. Oppija osallistuu sote-

työpaja Stoorin työpajalaisten kokouksiin (Porinapiiri) aktiivisena vuorovaikuttajana. Oppija perehtyy 

työhyvinvoinnin käsitteeseen ja sisältöön ja kirjaa ajatuksiaan näistä omaan oppimispäiväkirjaansa. 
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Oppijan tehtävät koottuna: 

• Porinapiireihin osallistuminen 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Työhyvinvointi 

 

Oppija osaa selvittää oman alansa työtehtäviä kansallisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla 

Oppija etsii itsenäisesti tietoa nuorisotyön työpaikoista kansallisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla sekä 

etsii itselleen soveltuvia työpaikkoja. Oppija tutustuu Erasmus+ -ohjelmaan. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Kansallisiin ja kansainvälisiin työmarkkinoihin tutustuminen 

• Erasmus+ -ohjelmaan tutustuminen 
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Tunnistettujen tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset 

avattuna, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 
 

Kasvun ja osallisuuden edistäminen, 25 osp 
 

Oppija osaa: 

• työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, määräysten, toimintaperiaatteiden, 

arvojen ja ammattieettisten ohjeiden mukaan 

• suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän kanssa 

• suunnitella, toteuttaa ja arvioida kasvun ja osallisuuden edistämistä 

• toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa 

• edistää kasvua ja osallisuutta käyttäen alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja 

• ohjata ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa 

• huolehtia asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 

• antaa tietoa palveluista 

• ylläpitää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan 

• arvioida ja kehittää toimintaansa 

 

Työtehtävät työpajalla ammattitaitovaatimusten mukaisesti 
 

Oppija osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, määräysten, 

toimintaperiaatteiden, arvojen ja ammattieettisten ohjeiden mukaan 

Oppija tutustuu Stoorin ryhmävalmennuksessa sekä itsenäisesti seuraaviin säädöksiin, määräyksiin ja 

toimintaperiaatteisiin: 

• Lapsen oikeudet (https://www.lapsenoikeudet.fi/) 

• Varhaiskasvatussuunnitelma (OPH) 

• Varhaiskasvatuslaki (Finlex) 

• Nuorisolaki (Finlex) 

• Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (Oikeusrekisterikeskus) 

• Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

(Finlex) 

• Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (Finlex) 

• Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (Finlex) 

• Sosiaalihuoltolaki (Finlex) 

• Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (Finlex) 

• Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (Finlex) 

• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (Finlex) 

 

 

 

https://www.lapsenoikeudet.fi/
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Oppija käy säädöksistä, määräyksistä ja toimintaperiaatteista keskustelua muiden työpajalla olijoiden ja 

valmentajien kanssa, jotta osaa soveltaa saatua tietoa työpajaympäristössä. Oppija allekirjoittaa 

työpajajakson alussa vaitiolovelvollisuuslomakkeen sekä toimii vaitiolovelvollisuuden säädösten mukaisesti. 

Oppija tutustuu Lahden Diakonialaitoksen arvopohjaan ja lähihoitajan ammattieettisiin ohjeisiin sekä 

kirjoittaa oppimispäiväkirjaansa, miten arvot, eettisyys ja asenne näyttäytyy hänen omassa toiminnassaan 

ja vuorovaikutuksessaan työpajaympäristössä ja eri asiakastilanteissa. Oppija tutustuu perus- ja 

ihmisoikeuksiin ja toimii niitä kunnioittaen. Työpajajakson aikana oppija oppii tunnistamaan omia 

vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan, joita hän kirjaa päivittäin omaan oppimispäiväkirjaansa tehtyjen 

työtehtävien lisäksi. 

Oppija tutustuu Keke-työkirjaan (Kestävän kehityksen työkirja, 2021; DILA, Mellanen, L.) ja kirjoittaa 

oppimispäiväkirjaansa, miten oppija voi itse toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita (sosiaalinen -, 

ekologinen -, eettinen -, taloudellinen kestävyys). Oppija tutustuu Kasvun ja osallisuuden edistäminen -

kirjaan (5. uudistettu painos, 2021; Niskanen, T. & Kari, O.) työpajajakson aikana ja käyttää kirjaa yhtenä 

lähdeaineistona oppimispäiväkirjaa kirjoittaessaan. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Säädöksiin, määräyksiin ja toimintaperiaatteisiin tutustuminen ja niistä keskustelu 

• Vaitiolovelvollisuuslomakkeen allekirjoittaminen ja sen mukaisesti toimiminen 

• Lahden Diakonialaitoksen arvopohjaan ja lähihoitajan ammattieettisiin ohjeisiin tutustuminen 

• Perusoikeuksiin ja ihmisoikeuksiin tutustuminen 

• Kestävän kehityksen (keke) työkirjaan perehtyminen 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Arvot, etiikka, asenne, vuorovaikutus, omat vahvuudet ja 

kehittämiskohteet, kestävän kehityksen periaatteet ja niiden toteuttaminen omassa työssä 

• Kasvun ja osallisuuden edistäminen -kirjaan tutustuminen 

 

Oppija osaa suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän kanssa 

Oppija suunnittelee ja toteuttaa päivittäisiä ohjaustuokioita eri asiakasryhmille yhteistyössä työpajan 

henkilöstön ja muiden työpajalaisten kanssa sote-työpaja Stoorin viikko-ohjelman mukaisesti. Oppija seuraa 

sote-työpaja Stoorin esillä olevaa viikko-ohjelmaa ja huolehtii, että oma työskentely on viikko-ohjelman 

mukaista. Oppija on tiiviissä vuorovaikutuksessa muiden työpajalaisten kanssa sekä tekee tiivistä 

yhteistyötä heidän kanssaan ohjaustuokioiden suunnittelun ja toteutuksen merkeissä.  

Oppija osallistuu ohjaustuokioiden jälkeen pidettäviin loppureflektiohetkiin yhdessä muiden työpajalaisten 

ja valmentajan kanssa ja on aktiivisessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Oppija osallistuu työpajalla 

pidettäviin työpajalaisten kokouksiin (Porinapiiri ja Nuorten oma kokous) ja toimii työpajayhteisön 

aktiivisena jäsenenä. Oppija toimii vähintään kerran edellä mainittujen kokousten sihteerinä ja kirjaa 

kokouksessa puhutut asiat ylös käyttäen digitaalisia dokumentoinnin välineitä.  

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Päivittäisten ohjaustuokioiden suunnittelu ja toteutus yhteistyössä työpajan henkilöstön ja muiden 

työpajalaisten kanssa 

• Sote-työpaja Stoorin viikko-ohjelman mukainen työskentely 

• Reflektointihetkiin ja kokouksiin osallistuminen 

• Vähintään kerran kokouksen sihteerinä toimiminen 
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Oppija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida kasvun ja osallisuuden edistämistä 

Oppija tutustuu annetun kirjallisuuden ja itse etsimänsä tiedon avulla asiakkaan kasvuun ja kehitykseen 

huomioiden ihmisen koko elämänkaaren (vauvaikä, pikkulapsi-ikä, leikki-ikä, esikouluikä, kouluikä, nuoruus, 

aikuisuus/vanhemmuus, ikääntyminen/vanhuus). Hän kirjoittaa oppimispäiväkirjaansa mielestään 

tärkeimmät asiat ylös eri elämänkaaren vaiheista huomioiden ihmisen fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen 

kehityksen. Lisäksi oppija valitsee yhden asiakkaan, jota hän asiakkaan kanssa sopimallaan tavalla havainnoi 

esim. Dilakorttelin ryhmätuokioiden aikana. Oppija kirjoittaa havainnoistaan lyhyen koosteen 

oppimispäiväkirjaansa 

Oppija osallistuu Dilakorttelin eri ryhmiin (vähintään kerran Särö-vapaaehtoistoiminnan tapahtuma lapsille, 

Buusteri, OloDila, Virikepiiri) ja tekee havaintoja ryhmissä ollessaan asiakkaiden toimintakyvystä ja 

voimavaroista sekä kirjaa havainnot lyhyesti ylös oppimispäiväkirjaansa huomioiden vaitiolovelvollisuuden. 

Näissä ryhmissä ollessaan oppijan tehtävänä on keskustella asiakkaiden kanssa ja kysyä heiltä toiveita ja 

palautetta ryhmän toiminnasta valitsemansa tiedonkeruumenetelmän avulla. Oppija pohtii asiakkaiden 

kanssa samalla myös, millaisia tavoitteita asiakkaalla itsellään on ryhmässä käynnin suhteen ja vastaako 

ryhmässä käyminen asiakkaan tavoitteisiin. Oppija tuo saamansa tiedon (asiakkaiden toiveet, palautteet ja 

tavoitteet) esiin niihin hetkiin, kun hän suunnittelee ja toteuttaa päivittäisiä ohjaustuokioita eri 

asiakasryhmille yhteistyössä työpajan henkilöstön ja muiden työpajalaisten kanssa sekä huomioi toiminnan 

suunnittelussa ja toteutuksessa nämä asiat.  

Oppija suunnittelee ja toteuttaa vähintään kerran toimintatuokion valitsemaansa Dilakorttelin 

asiakasryhmään. Hän tekee ohjaustuokiosta kirjallisen ohjaussuunnitelman ja liittää sen 

oppimispäiväkirjaansa. Oppija arvioi ryhmien jälkeen pidettävissä loppureflektiohetkissä, miten ryhmän 

toiminta sujui; mikä sujui hyvin ja mitä voisi kehittää seuraavaa ryhmää ajatellen.  

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Ihmisen elämänkaari, havainnot asiakkaiden toimintakyvystä ja 

voimavaroista, asiakkaan havainnoinnin kirjaaminen 

• Vähintään kerran Särö-vapaaehtoistoiminnan lapsille suunnattuun tapahtumaan osallistuminen, 

vähintään kerran Dilakorttelin ryhmiin (Buusteri, OloDila, Virikepiiri) osallistuminen ja ryhmissä 

asiakkaiden toiveiden ja palautteen kysyminen sekä asiakkaiden tavoitteiden pohtiminen 

• Vähintään yhden ohjaustuokion suunnittelu ja toteutus, kirjallisen ohjaussuunnitelman laatiminen 

• Reflektointihetkiin osallistuminen ja niissä ryhmän toiminnan arviointi 

 

Oppija osaa toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa 

Oppija tutustuu työpajajakson alussa pidettävällä perehtymisjaksolla ihmisten kohtaamiseen ja pohtii, 

millaisia elementtejä ammatillinen kohtaaminen ja vuorovaikutus sisältävät. Oppija työstää 

oppimispäiväkirjaansa ammatillisen kohtaamisen ja myönteisen vuorovaikutuksen pelisäännöt, joiden 

mukaan hän työskentelee työpajalla. Oppija on aktiivisessa vuorovaikutuksessa Dilakorttelin 

asiakasryhmien asiakkaiden kanssa ja osoittaa kiinnostusta asiakkaita kohtaan mm. kysymällä asiakkaan 

kuulumisia. Aktiivisen vuorovaikutuksen tueksi oppija työstää itselleen keskustelukortit, joita hän voi 

hyödyntää erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sujuvan vuorovaikutuksen takaamiseksi.  

Oppija käyttää selkeää ja asiakasta kunnioittavaa kommunikointitapaa. Hän havainnoi aktiivisesti asiakkaita, 

tekee itse vuorovaikutusaloitteita ja tarttuu aktiivisesti asiakkaiden vuorovaikutusaloitteisiin. Oppija 

huomioi asiakkaan mahdolliset vuorovaikutuksen tuen tarpeet sekä asiakkaan kielen, kulttuurin ja 
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katsomuksen mahdolliset vaikutukset vuorovaikutustilanteisiin. Oppija tutustuu 

Suomenkielisanootervetuloa.fi -sivuston sekä itse etsimänsä tiedon avulla erilaisiin puhetta tukeviin 

kommunikointikeinoihin ja selkokieleen. Hän osallistuu työpajajakson aikana vähintään kolme kertaa Arjen 

Apu -toimintaan ja hyödyntää selkokielestä oppimiaan asioita ollessaan vuorovaikutuksessa ryhmässä 

olevien maahanmuuttajataustaisten asiakkaiden kanssa.   

Oppija tutustuu Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry:n toimintaan sekä haastattelee yhtä näkövammaista 

henkilöä hänen arjestaan sekä palveluista, joita henkilö saa/joihin hän on oikeutettu. Oppija koostaa 

haastattelusta koosteen oppimispäiväkirjaansa huomioiden anonymiteetin. Lisäksi oppija tutustuu 

Kuurojen Liiton toimintaan heidän nettisivujensa kautta.  

Oppijan tehtävät koottuna:  

• Työpajan perehdytysjaksoon osallistuminen 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Ammatillisen kohtaamisen ja myönteisen vuorovaikutuksen 

pelisäännöt, kooste näkövammaisen henkilön haastattelusta 

• Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry:n toimintaan tutustuminen ja näkövammaisen henkilön 

haastattelu 

• Keskustelukorttien työstäminen 

• Suomenkielisanootervetuloa.fi -sivustoon tutustuminen 

• Vähintään kolme kertaa Arjen Apu -toimintaan osallistuminen 

• Kuurojen Liiton toimintaan tutustuminen 

 

Oppija osaa edistää kasvua ja osallisuutta käyttäen alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja 

Oppija toteuttaa lyhyen ryhmäohjauksen muille työpajalaisille aiemmin oppimispäiväkirjaan kirjoittamansa 

tiedon perusteella, millainen ihmisen elämänkaari on ja miten ihminen kehittyy elämänsä aikana fyysisesti, 

psyykkisesti ja sosiaalisesti. Oppija tutustuu Ryhmäilmiö-kirjaan (ryhmän ohjaajan käsikirja, 2015; Ehkäisevä 

päihdetyö EHYT ry) ja hyödyntää kirjaa erilaisia ohjaustilanteita suunnitellessaan sekä ymmärtää erilaiset 

ryhmäilmiöt.  

Oppija osallistuu vähintään kolme kertaa OloDila -ryhmään ja havainnoi asiakkaiden vahvuuksia ja tuen 

tarpeita sekä kirjaa niitä oppimispäiväkirjaansa huomioiden vaitiolovelvollisuuden. Oppija suunnittelee ja 

toteuttaa yhteistyössä muiden työpajalaisten kanssa OloDila-ryhmään yhtenä kertana asiakkaiden 

vahvuuksia käsittelevän toiminnallisen ohjaustuokion hyödyntäen esim. taiteen ja kulttuurin 

mahdollisuuksia. Ohjauksen aikana hän mahdollistaa asiakkaille toimintaan osallistumisen, onnistumisen 

kokemuksia, tukee asiakkaan omaa toimijuutta ja tukee asiakasta tämän vahvuuksien löytämisessä 

toiminnallisten menetelmien avulla. Ohjaustuokiota suunnitellessaan oppija huomioi Dilakorttelin 

toimintaympäristön tarjoamat mahdollisuudet.  

Oppija kannustaa ja työskentelee muita työpajalaisia motivoivalla asenteella suunnitellessaan heidän 

kanssaan ohjaustuokiota sekä kannustaa heitä tarkastelemaan ohjauksen toiminnallisuutta ja oppimaan 

uusia toiminnallisia menetelmiä. Oppija ymmärtää varhaisen tuen ja ehkäisevän työn periaatteet sekä 

miten OloDila-ryhmään osallistuminen tukee ryhmän asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta. Oppija osaa 

toimia mahdollisissa haasteellisissa tilanteissa yhteistyössä muiden työpajalaisten kanssa.  

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Ryhmäohjauksen pitäminen muille työpajalaisille ihmisen elämänkaaresta ja kehittymisestä 
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• Vähintään kolme kertaa OloDila-ryhmään osallistuminen, asiakkaiden vahvuuksien ja tuen 

tarpeiden havainnointi 

• Ryhmäilmiö-kirjaan tutustuminen 

• OloDila-ryhmän asiakkaille vahvuuksia käsittelevän toiminnallisen ohjaustuokion suunnittelu ja 

toteutus yhteistyössä muiden työpajalaisten kanssa 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: OloDila-ryhmän asiakkaiden vahvuudet ja tuen tarpeet 

 

Oppija osaa ohjata ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa 

Oppija tutustuu lasten päivittäisissä toiminnoissa ohjaamiseen ja avustamiseen vähintään viikon mittaisella 

tutustumisjaksolla päiväkoti Teemulassa. Oppija havainnoi päiväkodin lasten ikäkausien mukaista kehitystä 

ja kirjaa näistä merkintöjä oppimispäiväkirjaansa päivittäin. Lisäksi oppija tutustuu ikääntyneiden 

päivittäisissä toiminnoissa ohjaamiseen ja avustamiseen vähintään viikon mittaisella tutustumisjaksolla joko 

Betel- tai Marie-kodissa. Oppija tutustuu kuntouttavaan työotteeseen ja sen merkitykseen ikääntyneen 

omatoimisuuden ja toimintakyvyn tukemisessa. Oppija havainnoi Betel- tai Marie-kodin asukkaiden 

toimintakykyä ja kirjaa näistä merkintöjä jokaisena toimintapäivänä omaan oppimispäiväkirjaansa.  

Oppija ymmärtää yleisimpien apuvälineiden tarkoituksen ja tutustuu, miten esim. pyörätuoli saadaan 

kasattua ja koottua takaisin käyttökuntoon. Oppija suorittaa valitsemissaan Dilakorttelin tiloissa kierroksen 

pyörätuolilla ja tutkii tilojen esteettömyyttä pyörätuolia käyttävän henkilön näkökulmasta sekä tekee 

tarvittaessa sovittuja muutoksia toimintaympäristöön esteettömyyden edistämiseksi. Hän kirjoittaa lyhyen 

raportin oppimispäiväkirjaansa. 

Oppijan tehtävät koottuna:  

• Tutustumisjakso päiväkoti Teemulassa 

• Tutustumisjakso Betel- tai Marie-kodissa 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: päiväkodin lasten kehityksen havainnointi, Betel- tai Marie-

kodin asukkaiden toimintakyvyn havainnointi vaitiolovelvollisuus huomioiden 

• Yleisimpiin apuvälineisiin tutustuminen 

• Esteettömyyden tutkiminen Dilakorttelissa ja raportin kirjoittaminen oppimispäiväkirjaan 

 

Oppija osaa huolehtia asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 

Oppija havainnoi tutustumisjaksolla Betel-, Marie-kodissa tai päiväkoti Teemulassa ollessaan asukkaan tai 

lapsen vointia ja terveydentilaa sekä kertoo havainnoistaan henkilöstölle. Hän pyrkii aktivoimaan asukkaita 

tai lapsia omatoimisuuteen arjen päivittäisissä toiminnoissa. Oppija perehtyy tutustumisjaksolla asukkaan 

tai lasten turvallisuuteen ja työskentelee turvallisuusriskejä ennakoivasti esim. tutustumalla erilaisten 

hoitotyön apuvälineiden käyttöön. Tutustumisjaksolla ollessaan oppija tukee asukkaiden tai lasten mielen 

hyvinvointia järjestämällä matalan kynnyksen viriketoimintaa esim. päivän sanomalehden lukemisen tai 

askartelun merkeissä. Lisäksi oppija osallistuu tutustumisjakson aikana ruokailuhetkiin ja avustaa asukkaita 

ja lapsia ruokailussa (esim. kantaa ruoan pöytään, avustaa syöttämisessä).  

Työpajalla ollessaan oppija huolehtii yhteistyössä työntekijöiden, opiskelijoiden ja työpajalaisten kanssa 

työpajan yleissiisteydestä ja ympäristön viihtyisyydestä sekä huomioi, millaisia elementtejä ja tarvikkeita 

työpajalla täytyy olla eri asiakasryhmien näkökulmista.  

Oppijan tehtävät koottuna:  
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• Tutustumisjaksolla Betel- tai Marie-kodin asukkaiden sekä päiväkoti Teemulan lasten voinnin ja 

terveydentilan tarkkailu sekä turvallisuuteen ja turvallisuusriskejä ennakoivaan työskentelyyn 

tutustuminen 

• Betel- tai Marie-kodin asukkaiden sekä päiväkoti Teemulan lasten mielen hyvinvoinnin tukeminen 

järjestämällä matalan kynnyksen viriketoimintaa 

• Betel- tai Marie-kodin asukkaiden sekä päiväkoti Teemulan lasten ruokailuhetkiin osallistuminen 

• Työpajaympäristön yleissiisteydestä huolehtiminen yhteistyössä muiden kanssa 

 

Oppija osaa antaa tietoa palveluista 

Oppija tutustuu Lahden alueen sosiaali- ja terveysalan palveluihin ja esittelee oppimispäiväkirjassaan 

lyhyesti yhden palvelun kustakin asiakasryhmästä: lapsiperheet, nuoret, aikuiset, tukea tarvitsevat henkilöt 

(esim. mielenterveys, päihteet, kehitysvamma), ikääntyneet. Tämän jälkeen oppija järjestää lyhyen 

ohjaustuokion muille työpajalaisille ja esittelee tehdyn työn heille. Lisäksi oppija tutustuu 

palvelumuotoiluun ja tekee palvelumuotoilua hyödyntäen kuvitteellisen asiakasprofiilin palvelutarpeineen 

ja kirjaa asiakkaalle oman verkostokaavion huomioiden asiakkaan palvelutarpeen. Oppija liittää 

asiakasprofiilin ja verkostokaavion oppimispäiväkirjaansa. Oppija tutustuu ohjaus-, yhteydenotto- ja 

ilmoitusvelvollisuuteen.  

Oppija tutustuu lisäksi myös kolmannen sektorin toimintaan sekä erilaisiin vapaaehtoistyön 

mahdollisuuksiin Lahden alueella. Oppija kartoittaa, millaisia terveyttä ja hyvinvointia tukevia palveluita 

kolmas sektori tarjoaa.  

Oppijan tehtävät koottuna:  

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Lyhyt esittely sosiaali- ja terveysalan palveluista, asiakasprofiilin 

ja verkostokaavion liittäminen oppimispäiväkirjaan 

• Ohjaustuokio muille työpajalaisille sosiaali- ja terveysalan palveluista 

• Asiakasprofiilin ja verkostokaavion teko 

• Ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuteen tutustuminen 

• Tutustuu kolmannen sektorin toimintaan, sekä kolmannen sektorin tarjoamiin terveyttä ja 

hyvinvointia tukeviin palveluihin 

 

Oppija osaa ylläpitää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan 

Oppija tutustuu työpaikan työsuojelumääräyksiin ja -ohjeisiin ja noudattaa niitä sekä tuo esiin havaitessaan 

jonkin epäkohdan työturvallisuudessa. Oppija tutustuu sote-työpaja Stoorin turvallisuusohjeeseen ja toimii 

sen mukaisesti sekä ymmärtää turvallisuusohjeen tärkeyden ja merkityksen riskien torjumisessa. Oppija 

tuntee työpajaympäristön ja tietää, missä ensiaputarvikkeet ja sammutusvälineistö sijaitsevat. Oppija toimii 

annettujen hygieniaohjeistusten mukaisesti työpajaympäristössä ja huolehtii työpajan yleisestä siisteydestä 

yhdessä työntekijöiden, opiskelijoiden ja työpajalaisten kanssa.  

Oppija tutustuu Työterveyslaitoksen Työkykytaloon ja liittää Työkykytalon kuvan oppimispäiväkirjaansa. 

Oppija kirjoittaa oppimispäiväkirjaan, mitä työkyvyn määritelmä sisältää ja millä keinoilla hän huolehtii 

omasta työkyvystään, millaiset asiat tukevat oppijan työkykyä ja millaiset asiat haittaavat hänen työkykyään 

(työn riski- ja kuormitustekijät) erityisesti sosiaali- ja terveys- tai kasvatus- ja ohjausalalla työskennellessä. 

Lisäksi oppija tutustuu työhyvinvoinnin käsitteeseen ja kirjoittaa oppimispäiväkirjaan, mitä työhyvinvoinnin 

määritelmä sisältää ja millä keinoilla hän huolehtii omasta työhyvinvoinnistaan, millaiset asiat tukevat 
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oppijan työhyvinvointia ja millaiset asiat haittaavat hänen työhyvinvointiaan. Oppija työskentelee 

työergonomian huomioiden.  

Oppija työskentelee hyvää ilmapiiriä edistävällä tavalla ja huomioi tasavertaisesti muita työpajalla olijoita.  

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Työsuojelumääräyksiin perehtyminen 

• Sote-työpaja Stoorin turvallisuusohjeeseen tutustuminen 

• Hygieniaohjeen noudattaminen ja työpajan yleisestä siisteydestä huolehtiminen muiden kanssa 

• Työkykytaloon tutustuminen (TTL) 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Työkykytalo, työkyvyn määritelmä, työkykyä tukevat ja 

haittaavat tekijät, työhyvinvoinnin määritelmä, työhyvinvointia tukevat ja haittaavat tekijät 

 

Oppija osaa arvioida ja kehittää toimintaansa 

Oppija havainnoi ja reflektoi omaa oppimistaan, osaamistaan ja ammatillista kasvuaan ja kirjoittaa tästä 

pohdintaa oppimispäiväkirjaansa. Oppija antaa ja vastaanottaa palautetta aktiivisesti työpajajakson aikana 

sekä tarvittaessa kehittää omaa toimintaansa palautteen perusteella. Oppija osallistuu työpajajakson 

reflektiohetkiin ja toimii niissä aktiivisena vuorovaikuttajana. Hän työskentelee kannustavalla asenteella ja 

edesauttaa hyvän ilmapiirin luomista. Oppija tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kirjaa realistisesti omat 

vahvuutensa ja kehittämistarpeensa oppimispäiväkirjaan sekä asettaa tavoitteita näiden asioiden 

kehittämiselle.  

Oppija tutustuu Nyyti ry:n Ole oman elämäsi tähti! Opiskelijan opas elämäntaidoista -kirjaan (2016; Nyyti 

ry, Savolainen, M.) ja valitsee kirjasta vähintään viisi eri harjoitetta, jotka hän tekee ja liittää 

oppimispäiväkirjaansa. Harjoitteiden avulla oppija arvioi itseään ja asettaa tavoitteita omien 

kehittämiskohteidensa kehittämiselle.  

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Oppiminen ja osaaminen, ammatillinen kasvu, vahvuudet ja 

kehittämistarpeet 

• Osallistuu aktiivisesti keskusteluihin/reflektioihin, vastaanottaa ja antaa palautetta 

• Tutustuu Ole oman elämäsi tähti! -kirjaan ja tekee kirjasta vähintään viisi eri harjoitetta ja liittää 

harjoitteet oppimispäiväkirjaansa  
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Ikääntyvien osallisuuden edistäminen, 35 osp 
 

Oppija osaa: 

• työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten 

periaatteiden mukaan 

• suunnitella, toteuttaa ja arvioida työtään 

• toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa 

• käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja asiakkaan osallisuuden edistämisessä 

• käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja edistäessään asiakkaan inhimillistä elämää 

saattohoitovaiheessa 

• ohjata palveluiden käytössä ja valintojen tekemisessä 

• toimia työyhteisön jäsenenä 

• ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan 

• arvioida ja kehittää toimintaansa 

• arvioida mahdollisuuksiaan toimia hyvinvointialan yrittäjänä 

 

Työtehtävät työpajalla ammattitaitovaatimusten mukaisesti 
 

Oppija osaa työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja 

eettisten periaatteiden mukaan 

Oppija tutustuu Stoorin ryhmävalmennuksessa ikääntyneiden kanssa työskentelyä ohjaaviin säädöksiin, 

määräyksiin ja toimintaperiaatteisiin: 

• Vanhuspalvelulaki (Finlex) 

• Sosiaalihuoltolaki (Finlex) 

• Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (Finlex) 

• Terveydenhuoltolaki (Finlex) 

• Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (Finlex) 

• Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (Finlex) 

• Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (Finlex) 

• Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020–2023: 

Tavoitteena ikäystävällinen Suomi (Sosiaali- ja terveysministeriö) 

• Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 

(Finlex) 

• Terveyskylä/Ikätalo (https://www.terveyskyla.fi/ikatalo) 

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ikääntyminen (https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen) 

• Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (Finlex) 

Oppija käy säädöksistä, määräyksistä ja toimintaperiaatteista keskustelua muiden työpajalla olijoiden ja 

valmentajien kanssa, jotta osaa soveltaa saatua tietoa työpajaympäristössä. Oppija allekirjoittaa 

työpajajakson alussa vaitiolovelvollisuuslomakkeen sekä toimii vaitiolovelvollisuuden säädösten mukaisesti. 

Oppija tutustuu Lahden Diakonialaitoksen arvopohjaan ja lähihoitajan ammattieettisiin ohjeisiin sekä 

kirjoittaa oppimispäiväkirjaansa, miten arvot, eettisyys ja asenne näyttäytyy hänen omassa toiminnassaan 

ja vuorovaikutuksessaan työpajaympäristössä ja eri asiakastilanteissa.  

https://www.terveyskyla.fi/ikatalo
https://thl.fi/fi/web/ikaantyminen
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Oppija tutustuu perus- ja ihmisoikeuksiin ja toimii niitä kunnioittaen. Työpajajakson aikana oppija oppii 

tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan, joita hän kirjaa päivittäin omaan 

oppimispäiväkirjaansa tehtyjen työtehtävien lisäksi. Oppija tutustuu työpajan infokansion 

turvallisuusohjeeseen ja toimii turvallisuusohjeen mukaisesti. Lisäksi oppija huomioi tarvittavat 

turvallisuusseikat suunnitellessaan ja toteuttaessaan erilaista toimintaa eri-ikäisille asiakkaille. Oppija 

kohtaa ikäihmiset yhdenvertaisesti ja edistää omalla toiminnallaan asiakkaiden tasa-arvoa mm. tukemalla 

ikäihmisiä keskinäiseen vuorovaikutukseen ja varmistaa, että jokainen asiakas saa äänensä kuuluviin.  

Oppija ymmärtää omavalvonnan tarkoituksen ja tutustuu siihen liittyviin laatusuosituksiin. Oppija tutustuu 

työpajan omavalvontasuunnitelmaan ja työskentelee sen mukaisesti huomioiden mahdollisia esiin tulleita 

kehittämiskohteita.  

Oppija tutustuu Keke-työkirjaan (Kestävän kehityksen työkirja, 2021; DILA, Mellanen, L.) ja kirjoittaa 

oppimispäiväkirjaansa, miten oppija voi itse toteuttaa kestävän kehityksen periaatteita (sosiaalinen -, 

ekologinen -, eettinen -, taloudellinen kestävyys). Lisäksi oppija tutustuu Muistisairaan maailma -kirjaan 

(2020; Seppänen, L.) työpajajakson aikana ja käyttää kirjaa yhtenä lähdeaineistona oppimispäiväkirjaa 

kirjoittaessaan. Oppija tutustuu myös Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö -kirjaan (2015; Kelo, S., Launiemi, H., 

Takaluoma, M. & Tiittanen, H.) sekä käyttää kirjaa yhtenä lähdeaineistona.  

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Säädöksiin, määräyksiin ja toimintaperiaatteisiin tutustuminen ja niistä keskustelu 

• Vaitiolovelvollisuuslomakkeen allekirjoittaminen ja sen mukaisesti toimiminen 

• Lahden Diakonialaitoksen arvopohjaan ja lähihoitajan ammattieettisiin ohjeisiin tutustuminen 

• Perusoikeuksiin ja ihmisoikeuksiin tutustuminen 

• Sote-työpaja Stoorin infokansion turvallisuusohjeeseen tutustuminen 

• Kestävän kehityksen (keke) työkirjaan perehtyminen 

• Muistisairaan maailma -kirjaan tutustuminen 

• Ikääntynyt ihminen ja hoitotyö -kirjaan tutustuminen 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Arvot, etiikka, asenne, vuorovaikutus, omat vahvuudet ja 

kehittämiskohteet, kestävän kehityksen periaatteet ja niiden toteuttaminen omassa työssä 

 

Oppija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida työtään 

Oppija tutustuu Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) TOIMIA-tietokantaan ja siellä oleviin 

toimintakyvyn eri mittareihin. Hän tekee oppimispäiväkirjaansa lyhyen koosteen, millaisia iäkkäille 

soveltuvia toimintakykymittareita TOIMIA-tietokannassa on. Oppija valitsee mielestään parhaiten 

soveltuvimman toimintakyvyn mittarin ja tekee mittarin avulla toimintakyvyn arvion vähintään yhdelle 

iäkkäälle asiakkaalle joko Tammipuiston senioriasunnoilla, Ainon Tupa-ryhmässä tai Betel-kodissa ja antaa 

tulokset iäkkäälle itselleen.  

Oppija suunnittelee ja toteuttaa vähintään yhdelle iäkkäälle elämänjana-työskentelyn, jossa oppija tutustuu 

asiakkaan elämänhistoriaan, elinympäristöön ja muuhun elämään sekä tukee asiakkaan omanarvontuntoa. 

Elämänjana-työskentelyn yhteydessä oppija laatii yhteistyössä asiakkaan kanssa vapaamuotoisen 

mielekästä arkea tukevan suunnitelman Dilakorttelin toimintojen näkökulmasta: miten Dilakorttelissa 

kokoontuvat ikääntyneille suunnatut ryhmät ja niihin osallistuminen voisivat tukea asiakkaan hyvinvointia 

ja mielekästä arkea? Oppija työskentelee asiakasta kannustavalla tavalla ja tukee asiakkaan sosiaalisen 

verkoston ylläpitämistä kannustamalla asiakasta osallistumaan erilaisiin ryhmähetkiin. Lisäksi oppija tekee 
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valitsemansa asiakkaan kanssa hyvinvointisuunnitelman ja toteuttaa suunnitelmaa yhdessä asiakkaan 

kanssa.  

Oppija työskentelee sote-työpaja Stoorin viikko-ohjelman mukaisesti aktiivisena työryhmän jäsenenä ja 

huolehtii mm. työaikojen täsmällisestä noudattamisesta. Lisäksi hän suunnittelee ja toteuttaa viikoittain 

yhteistyössä muiden työpajalaisten kanssa ohjauksellista toimintaa ikääntyneiden ryhmille (esim. Virikepiiri, 

Ainon Tupa) viikko-ohjelman mukaisesti sekä huolehtii, että sovittuja asioita noudatetaan.  

Oppija tutustuu itse etsimänsä tiedon avulla lähihoitajan ja/tai hoiva-avustajan tekemään rakenteiseen 

kirjaamistyöhön ja työstää oppimispäiväkirjaan itselleen lyhyet ohjeet ammatillista rakenteista 

kirjaamistyötä koskien. Lisäksi oppija tutustuu yleisimpiin asiakastietojärjestelmiin (mm. Effica, Pegasos). 

Oppija tutustuu työpajan omavalvontasuunnitelmaan ja ymmärtää omavalvontasuunnitelman merkityksen 

mm. työ- ja toimintatapojen kohdalla.  

Oppijan tehtävät koottuna: 

• TOIMIA-tietokantaan tutustuminen (THL) 

• Tekee työtä laadukkaasti ja asiakasturvallisesti 

• Toimintakyvyn arviointi mittarin avulla vähintään yhdelle iäkkäälle asiakkaalle 

• Elämänjana-työskentely vähintään yhden iäkkään asiakkaan kanssa, mielekästä arkea tukevan 

suunnitelman työstäminen asiakkaan kanssa 

• Valitsee yhden asiakkaan ja tekee hänen kanssaan yhteistyössä hyvinvointisuunnitelman ja 

toteuttaa sitä asiakkaan kanssa yhdessä 

• Ohjauksellisen toiminnan suunnittelu ja toteutus ikääntyneille yhteistyössä muiden työpajalaisten 

kanssa 

• Lähihoitajan ja/tai hoiva-avustajan rakenteiseen kirjaamistyöhön tutustuminen 

• Yleisimpiin asiakastietojärjestelmiin tutustuminen 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Lyhyt kooste iäkkäille soveltuvista toimintakykymittareista, 

lähihoitajan rakenteisen kirjaamistyön ohjeet 

• Työpajan omavalvontasuunnitelmaan tutustuminen 

 

Oppija osaa toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa 

Oppija tutustuu työpajajakson alussa pidettävällä perehtymisjaksolla ihmisten kohtaamiseen ja pohtii, 

millaisia elementtejä arvostava, kunnioittava ja tasavertainen kohtaaminen ja vuorovaikutus sisältävät. 

Oppija pohtii myös, mitä erityispiirteitä ikääntyvän ihmisen kohtaamisessa on huomioitava. Oppija työstää 

oppimispäiväkirjaansa arvostavan kohtaamisen ja myönteisen vuorovaikutuksen pelisäännöt, joiden 

mukaan hän työskentelee työpajalla. Oppija on aktiivisessa vuorovaikutuksessa ikääntyneiden asiakkaiden 

kanssa ja osoittaa kiinnostusta asiakkaita kohtaan mm. kysymällä asiakkaan kuulumisia. Aktiivisen 

vuorovaikutuksen tueksi oppija työstää itselleen keskustelukortit, joita hän voi hyödyntää erilaisissa 

vuorovaikutustilanteissa sujuvan vuorovaikutuksen ja asiakkaan osallisuuden takaamiseksi ikääntyneiden 

kanssa.  

Oppija käyttää selkeää ja asiakasta kunnioittavaa kommunikointitapaa. Hän havainnoi aktiivisesti asiakkaita, 

tekee itse vuorovaikutusaloitteita ja tarttuu aktiivisesti asiakkaiden tekemiin pienimpiinkin 

vuorovaikutusaloitteisiin. Oppija huomioi asiakkaan mahdolliset vuorovaikutuksen tuen tarpeet sekä 

asiakkaan kielen, kulttuurin ja katsomuksen mahdolliset vaikutukset vuorovaikutustilanteisiin. Oppija 

tutustuu itse etsimänsä tiedon avulla erilaisiin puhetta tukeviin kommunikointikeinoihin ja selkokieleen ja 

kirjoittaa oppimispäiväkirjaansa mielestään viisi tärkeintä sääntöä selkokielen puhumisessa. Hän osallistuu 
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työpajajakson aikana vähintään kolme kertaa Virikepiiri-toimintaan ja hyödyntää tarvittaessa selkokielestä 

oppimiaan asioita ollessaan vuorovaikutuksessa ryhmässä olevien ikääntyneiden asiakkaiden kanssa. Oppija 

pystyy työskentelemään ikääntyneiden kanssa suomen kielellä. Oppija toimii mahdollisuuksien mukaan 

ammatillisesti ja aktiivisesti yhteistyössä asiakkaan perheen, tukiverkoston ja omaishoitajan kanssa. Oppija 

palvelee asiakkaita vastuullisesti eri tilanteissa, myös puhelimessa ja sähköisillä viestimillä huomioiden 

tietoturvan ja salassapidon. 

Oppijan tehtävät koottuna:  

• Työpajan perehdytysjaksoon osallistuminen 

• Perehtyy ikääntyvän henkilön kohtaamiseen vaikuttaviin erityispiirteisiin 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Arvostavan kohtaamisen ja myönteisen vuorovaikutuksen 

pelisäännöt, selkokielen viisi tärkeintä sääntöä 

• Keskustelukorttien työstäminen 

• Vähintään kolme kertaa Virikepiiri-toimintaan osallistuminen 

• Huomioi tietoturvan ja salassapidon toimiessa asiakkaan kanssa 

 

Oppija osaa käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja asiakkaan osallisuuden edistämisessä 

Oppija tutustuu löytämänsä tiedon avulla voimavaralähtöiseen ja osallistavaan työotteeseen ja reflektoi 

oppimispäiväkirjassaan, miten hän omalla toiminnallaan voi tukea ikääntyneiden kuntoutumista. Lisäksi 

oppija määrittelee oppimispäiväkirjaansa, mitä osallisuus tarkoittaa ja mitä kaikkea osallisuuden käsite 

sisältää ikääntyneiden näkökulmasta. Oppija tutustuu myös osallisuusindikaattoriin (THL).  

Oppija osallistuu Virikepiiri-toimintaan sekä suunnittelee ja toteuttaa muiden työpajalaisten kanssa 

vähintään kerran ohjaustuokion, joka käsittelee ikääntyneiden voimavaroja ja elämässä mielihyvää 

tuottavia asioita. Oppija työstää ohjaustuokiosta kirjallisen ohjaussuunnitelman, johon hän kirjaa 

perusteluineen, missä ryhmäytymisen vaiheessa Virikepiirin asiakkaat oppijan mielestä ovat. Lisäksi oppija 

kirjoittaa oppimispäiväkirjaansa lyhyesti ryhmäytymisen eri vaiheet. Virikepiiri-toimintaa ohjatessaan oppija 

työskentelee ikääntyneiden keskinäistä vuorovaikutusta aktivoivalla ja tukevalla työotteella huomioiden ja 

ymmärtäen osallistujien itsemääräämisoikeuden. Oppija suunnittelee toteuttamansa ohjaustuokion siten, 

että ohjaus soveltuu kaikille osallistujille osallistujien kulttuuriset, elämänkatsomukselliset ja eettiset 

tarpeet huomioiden ja ymmärtäen.   

Oppija perehtyy Lahden Diakonialaitoksen tarjoamaan ikääntyneille suunnattuun vapaaehtoistoimintaan ja 

selvittää, millaisia virike- ja harrastustoiminnan mahdollisuuksia Lahden alueella tarjotaan ikääntyneille ja 

mahdollisuuksien mukaan tiedottaa näistä mm. Ainon Tupa -ryhmän ikääntyneille. Oppija tekee 

oppimispäiväkirjaansa koosteen löytämästään tiedosta. Oppija ymmärtää, millainen merkitys vapaaehtois- 

ja harrastustoiminnalla on ikääntyneiden syrjäytymisen ja yksinäisyyden tunteen kokemisen 

ennaltaehkäisyssä. Lisäksi oppija tutustuu Lahden alueen kulttuuriseen ja elämänkatsomukselliseen 

tarjontaan ikääntyneille suunnattuna ja kirjoittaa näistä koosteen oppimispäiväkirjaansa.  

Oppija järjestää muiden työpajalaisten kanssa valitsemalleen Dilakorttelin ikääntyneiden asiakasryhmälle 

vähintään kerran yhteisulkoilun, jonka aluksi oppija ohjaa lyhyen asiakkaiden terveyttä edistävän jumpan 

huomioiden asiakkaiden toimintakyvyn. Yhteisulkoilun lopuksi oppija toteuttaa lyhyen rentoutushetken 

valitsemallaan tavalla. Ulkoilun yhteydessä oppija keskustelee vapaamuotoisesti osallistujien kanssa 

terveellisestä ruokavaliosta ja hyvästä unirytmistä sekä miten ne vaikuttavat asiakkaiden toimintakykyyn. 

Lisäksi oppija suorittaa valitsemissaan Dilakorttelin tiloissa kierroksen rollaattorilla ja tutkii tilojen 

esteettömyyttä, turvallisuutta ja viihtyvyyttä rollaattoria käyttävän henkilön näkökulmasta sekä tekee 
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tarvittaessa sovittuja muutoksia toimintaympäristöön näiden asioiden edistämiseksi. Hän kirjoittaa lyhyen 

raportin havainnoistaan oppimispäiväkirjaansa. Oppija ymmärtää eettisten asioiden/eettisyyden tärkeyden 

työskentelyssään ja ymmärtää ikääntyneiden seksuaalisuuteen liittyviä asioita sekä kirjoittaa näistä 

nousevia ajatuksiaan ylös oppimispäiväkirjaansa.  

Oppija tutustuu digiopastukseen/tietotekniikan opastukseen Dilakorttelin DigiDila -ryhmässä ja selvittää, 

mitkä eri organisaatiot järjestävät digiopastusta ikääntyneille Lahden alueella.  

Oppija osallistuu vähintään kolmen viikon mittaiseen tutustumisjaksoon joko Betel- tai Marie-kodissa ja 

tutustuu perushoitotyöhön (hygienia, pukeutumisessa avustaminen, ruokailussa avustaminen ym.) ja sen 

menetelmiin jakson aikana. Tutustumisjakson aikana oppija edistää ja tarkkailee asukkaiden elintoimintoja 

(esim. verenpaineen mittaaminen) sekä levon ja unen merkitystä. Oppija arvioi asukkaan ravitsemustilaa ja 

ymmärtää sen yhteyden toimintakykyyn sekä ohjaa asukasta ravitsemukseen liittyen.  

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Voimavaralähtöinen ja osallistava työote ikääntyneiden 

kuntoutumisen tukemisessa, osallisuus -käsitteen määrittely ikääntyneiden näkökulmasta, 

ryhmäytymisen eri vaiheet, Lahden alueen kulttuuriset, elämänkatsomukselliset ja eettiset 

suuntaukset sekä ikäihmisten seksuaalisuus 

• Osallisuusindikaattoriin tutustuminen (THL) 

• Virikepiiri-toimintaan osallistuminen, vähintään yhden ohjaustuokion suunnittelu ja toteutus 

muiden työpajalaisten kanssa (voimavarat, elämässä mielihyvää tuottavat asiat) sekä kirjallisen 

ohjaussuunnitelman tekeminen 

• Ikääntyneille suunnattuun vapaaehtois- ja harrastustoimintaan perehtyminen Lahden 

Diakonialaitoksella sekä Lahden alueella 

• Yhteisulkoilun järjestäminen ikääntyneille: alkujumppa, ulkoilu, loppurentoutus 

• Esteettömyyden, turvallisuuden ja viihtyvyyden tutkiminen Dilakorttelissa ja raportin kirjoittaminen 

oppimispäiväkirjaan 

• DigiDila -ryhmän toimintaan tutustuminen, ikääntyneille suunnatun digiopastuksen selvittäminen 

Lahden alueella 

• Tutustumisjakso Betel- tai Marie-kodissa 

 

Oppija osaa käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja edistäessään asiakkaan inhimillistä 

elämää saattohoitovaiheessa 

Oppija osallistuu vähintään kolmen viikon mittaiseen tutustumisjaksoon joko Betel- tai Marie-kodissa ja 

tutustuu jakson aikana saattohoidon periaatteisiin sekä mahdollisesti saattohoidon toteuttamiseen. Oppija 

tutustuu saattohoitoon itse etsimänsä kirjallisuuden/tiedon avulla ja sen perusteella työstää vähintään 5 

kysymystä saattohoidosta. Oppija haastattelee tekemiensä kysymysten avulla vähintään yhtä Betel- tai 

Marie-kodin työntekijää ja kirjaa haastattelusta saamansa tiedon sekä kysymykset oppimispäiväkirjaansa. 

Oppija selvittää, millaista oireita lievittävää lääkitystä saattohoitoon sisältyy ja millaisia työtehtäviä eri 

ammattilaiset (esim. hoitajat, hautausurakoitsija) tekevät asiakkaan kuoleman jälkeen. Oppija katsoo Yle 

Areenasta saattohoitoon liittyvän Pitkät jäähyväiset -dokumentin (https://areena.yle.fi/1-50454042) ja 

kirjaa oppimispäiväkirjaansa omia ajatuksiaan dokumentista ja sen tuomista tunteista. Lisäksi oppija 

osallistuu itsenäisesti Duodecimin Oppiportin Saattohoito-kurssiin 

(https://www.oppiportti.fi/op/dvk00061).  

https://areena.yle.fi/1-50454042
https://www.oppiportti.fi/op/dvk00061
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Oppija sopii tutustumiskäynnin joko hautaustoimistoon tai krematorioon ja haastattelee siellä 

työskentelevää työntekijää hänen työstään. Oppija kirjoittaa haastattelusta koosteen 

oppimispäiväkirjaansa.  

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Tutustumisjakso Betel- tai Marie-kodissa 

• Vähintään yhden työntekijän haastattelu Betel- tai Marie-kodissa 

• Pitkät jäähyväiset -dokumentin katsominen Yle Areenasta (https://areena.yle.fi/1-50454042) 

• Duodecimin Oppiportin Saattohoito-kurssin suorittaminen itsenäisesti 

(https://www.oppiportti.fi/op/dvk00061) 

• Tutustumiskäynti hautaustoimistossa tai krematoriossa, työntekijän haastattelu ja haastattelun 

koonnin kirjaaminen oppimispäiväkirjaan 

 

Oppija osaa ohjata palveluiden käytössä ja valintojen tekemisessä 

Oppija tutustuu Lahden alueen ikääntyneille suunnattuihin sosiaali- ja terveysalan palveluihin sekä 

ikääntyneiden kanssa työskenteleviin ammattiryhmiin ja selvittää, millaista ikääntyneiden asiakas- ja 

palveluohjaustyö on asiakasohjausyksikkö Siirissä. Oppija työstää oppimispäiväkirjaansa koosteen näistä 

palveluista haluamallaan tavalla (esim. mind map) ja tekee tutustumiskäynnin Siiriin.  

Oppija haastattelee valitsemassaan Dilakorttelin ikääntyneille suunnatussa ryhmätoiminnossa vähintään 

kahta ikääntynyttä ja selvittää, millaisia palveluita he käyttävät. Oppija kirjaa oppimispäiväkirjaan 

työstämäänsä koosteeseen, mitä palveluita haastateltavat käyttävät sekä mahdollisuuksien mukaan 

opastaa ikääntyneitä erilaisten palveluiden käyttämiseen.  

Lisäksi oppija tutustuu palvelumuotoiluun ja tekee palvelumuotoilua hyödyntäen kuvitteellisen ikääntyneen 

henkilön asiakasprofiilin palvelutarpeineen ja kirjaa asiakkaalle oman verkostokaavion huomioiden 

asiakkaan palvelutarpeen. Oppija liittää asiakasprofiilin ja verkostokaavion oppimispäiväkirjaansa. Oppija 

tutustuu ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuteen. Oppija osallistuu itsenäisesti 

muistikummituokioon ja liittää siitä saamansa diplomin osaksi oppimispäiväkirjaansa.  

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Ikääntyneiden sosiaali- ja terveysalan palveluihin sekä asiakas- ja palveluohjaustyöhön 

tutustuminen 

• Tutustumiskäynti asiakasohjausyksikkö Siirissä 

• Vähintään kahden ikääntyneen haastattelu heidän käyttämistään palveluista 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Kooste ikääntyneen henkilön sosiaali- ja terveysalan palveluista 

sekä asiakas- ja ohjaustyöstä 

• Asiakasprofiilin ja verkostokaavion teko 

• Ohjaus-, yhteydenotto- ja ilmoitusvelvollisuuteen tutustuminen 

• Muistikummituokioon osallistuminen ja diplomin liittäminen oppimispäiväkirjaan 

 

Oppija osaa toimia työyhteisön jäsenenä 

Oppija tutustuu Lahden Diakonialaitoksen arvopohjaan ja sote-työpaja Stoorin sääntöihin ja työskentelee 

näiden mukaisesti työpajalla. Oppija ymmärtää omat oikeutensa ja velvollisuutensa työpajalaisena ja 

https://areena.yle.fi/1-50454042
https://www.oppiportti.fi/op/dvk00061
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työskentelee niiden mukaisesti. Oppija pukeutuu työpaikalle soveltuvalla tavalla ja huolehtii 

henkilökohtaisesta hygieniastaan.  

Oppija työskentelee ratkaisevalla työotteella ja pyrkii ratkaisemaan vastaan tulevia ongelmia sekä 

itsenäisesti että muun työpajayhteisön kanssa yhteistyössä perustellen omat mielipiteensä. Oppija 

osallistuu työpajalla pidettäviin työpajalaisten kokouksiin (Porinapiiri ja Nuorten oma kokous) ja toimii 

työpajayhteisön aktiivisena jäsenenä. Oppija toimii vähintään kerran edellä mainittujen kokousten 

sihteerinä ja kirjaa kokouksessa puhutut asiat ylös käyttäen digitaalisia dokumentoinnin välineitä. Oppija 

toimii työpajayhteisön aktiivisena jäsenenä tuoden omia kehittämisehdotuksiaan esille. Oppija on 

tasavertaisessa vuorovaikutuksessa muiden työpajalla olijoiden kanssa ja työskentelee hyvää ilmapiiriä 

edistäen.  

Oppijan tehtävät koottuna:  

• Lahden Diakonialaitoksen arvopohjaan ja työpajan sääntöihin tutustuminen 

• Sote-työpaja Stoorin kokouksiin osallistuminen ja vähintään kerran kokouksen sihteerinä 

toimiminen 

 

Oppija osaa ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan 

Oppija tutustuu työpaikan työsuojelumääräyksiin ja -ohjeisiin ja noudattaa niitä sekä tuo esiin havaitessaan 

jonkin epäkohdan työturvallisuudessa. Oppija tutustuu sote-työpaja Stoorin turvallisuusohjeeseen ja toimii 

sen mukaisesti sekä ymmärtää turvallisuusohjeen tärkeyden ja merkityksen riskien torjumisessa. Oppija 

tietää, miten vaaratilanteessa ja sen ilmoittamisessa tulee toimia. Oppija tuntee työpajaympäristön ja 

tietää, missä ensiaputarvikkeet ja sammutusvälineistö sijaitsevat. Oppija toimii annettujen 

hygieniaohjeistusten mukaisesti työpajaympäristössä ja huolehtii työpajan yleisestä siisteydestä yhdessä 

työntekijöiden, opiskelijoiden ja työpajalaisten kanssa.  

Oppija tutustuu Työterveyslaitoksen Työkykytaloon ja liittää Työkykytalon kuvan oppimispäiväkirjaansa. 

Oppija kirjoittaa oppimispäiväkirjaan, mitä työkyvyn määritelmä sisältää ja millä keinoilla hän huolehtii 

omasta työkyvystään, millaiset asiat tukevat oppijan työkykyä ja millaiset asiat haittaavat hänen työkykyään 

(työn riski- ja kuormitustekijät) erityisesti sosiaali- ja terveys- tai kasvatus- ja ohjausalalla työskennellessä. 

Lisäksi oppija tutustuu työhyvinvoinnin käsitteeseen ja kirjoittaa oppimispäiväkirjaan, mitä työhyvinvoinnin 

määritelmä sisältää ja millä keinoilla hän huolehtii omasta työhyvinvoinnistaan, millaiset asiat tukevat 

oppijan työhyvinvointia ja millaiset asiat haittaavat hänen työhyvinvointiaan. Oppija työskentelee hyvää 

ilmapiiriä edistävällä tavalla ja huomioi tasavertaisesti muita työpajalla olijoita. 

Oppija osallistuu vähintään kolmen viikon mittaiseen tutustumisjaksoon Betel- tai Marie-kodissa ja tutustuu 

jakson aikana hoitotyön työergonomiaan sekä erilaisiin työssä käytettäviin apuvälineisiin. Lisäksi oppija käy 

tutustumiskäynnillä valitsemassaan apuvälinemyymälässä. Oppija tekee oppimispäiväkirjaansa lyhyen 

esittelyn yleisimmistä apuvälineistä, joita hoitotyössä käytetään hoitohenkilöstön työkyvyn tukemiseksi ja 

mahdollisuuksien mukaan käyttää itse näitä apuvälineitä tutustumisjaksolla huomioiden 

asiakasturvallisuuden. Oppija tutustuu aseptisen työskentelyn periaatteisiin ja työskentelee näiden 

periaatteiden mukaisesti.  

Oppija tutustuu potilaan siirtymisen ergonomiseen avustamiseen Työterveyslaitoksen nettisivuilla 

(https://www.ttl.fi/tyoymparisto/ergonomian-tietopankki/potilaan-hoitaminen/potilassiirrot/potilaan-

siirtymisen-ergonominen-avustaminen/).  

https://www.ttl.fi/tyoymparisto/ergonomian-tietopankki/potilaan-hoitaminen/potilassiirrot/potilaan-siirtymisen-ergonominen-avustaminen/
https://www.ttl.fi/tyoymparisto/ergonomian-tietopankki/potilaan-hoitaminen/potilassiirrot/potilaan-siirtymisen-ergonominen-avustaminen/
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Oppija tutustuu perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan ja kirjaa oppimispäiväkirjaansa, mitkä eri tahot ja miten he 

tarjoavat apuaan ihmisille liittyen perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan. Oppija osaa tarvittaessa ohjata asiakkaat 

näiden tahojen luokse saamaan apua. Oppija osaa kohdata haasteellisesti käyttäytyvän asiakkaan ja toimia 

tilanteen vaatimalla tavalla asiakasta kunnioittaen. Oppija tutustuu Muistisairaan maailma -kirjaan (2020; 

Seppänen, L.) työpajajakson aikana ja ymmärtää muistisairauksien vaikutukset henkilön käyttäytymiseen.  

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Työsuojelumääräyksiin perehtyminen 

• Sote-työpaja Stoorin turvallisuusohjeeseen tutustuminen 

• Hygieniaohjeen noudattaminen ja työpajan yleisestä siisteydestä huolehtiminen muiden kanssa 

• Työkykytaloon tutustuminen (TTL) 

• Tutustumisjakso Betel- tai Marie-kodissa 

• Tutustumiskäynti apuvälinemyymälässä 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Työkykytalo, työkyvyn määritelmä, työkykyä tukevat ja 

haittaavat tekijät, työhyvinvoinnin määritelmä, työhyvinvointia tukevat ja haittaavat tekijät, 

yleisimmät apuvälineet hoitotyössä, perhe- ja lähisuhdeväkivalta 

• Muistisairaan maailma -kirjaan tutustuminen 

 

Oppija osaa arvioida ja kehittää toimintaansa 

Oppija havainnoi ja reflektoi omaa oppimistaan, osaamistaan ja ammatillista kasvuaan ja kirjoittaa tästä 

pohdintaa oppimispäiväkirjaansa. Oppija antaa ja vastaanottaa palautetta työpajajakson aikana sekä 

tarvittaessa kehittää omaa toimintaansa palautteen perusteella. Hän työskentelee kannustavalla asenteella 

ja edesauttaa hyvän ilmapiirin luomista. Oppija kirjaa realistisesti omat vahvuutensa ja kehittämistarpeensa 

oppimispäiväkirjaan sekä asettaa tavoitteita näiden asioiden kehittämiselle. Oppija pystyy ratkaisemaan 

ongelmia sekä itsenäisesti että yhteistyössä muun työpajayhteisön kanssa.  

Oppija työstää vähintään viisi haastattelukysymystä liittyen siihen, millaista osaamista ikääntyvien 

henkilöiden kohtaaminen edellyttää ja haastattelee joko yhtä työntekijää Betel- tai Marie-kodissa aiheesta 

tai vaihtoehtoisesti esim. Tammipuiston senioriasuntojen yhtä asukasta. Oppija kirjoittaa koosteen 

haastattelusta oppimispäiväkirjaansa. Oppija asettaa omalle toiminnalleen ja kehittymiselleen tavoitteita 

peilaten haastattelusta saamaansa tietoon.  

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Oppiminen ja osaaminen, ammatillinen kasvu, vahvuudet ja 

kehittämistarpeet, kooste työntekijän tai ikääntyneen haastattelusta 

• Palautteen pyytäminen 

• Haastattelee kokenutta työntekijää tai ikääntyvää, millaista osaamista ikääntyvien henkilöiden 

kohtaaminen edellyttää ja asettaa omalle toiminnalle ja kehittymiselle tavoitteita 

 

Oppija osaa arvioida mahdollisuuksiaan toimia hyvinvointialan yrittäjänä 

Oppija tutustuu valitsemaansa ikääntyneiden palveluihin erikoistuneeseen sosiaali- ja terveysalan 

yritykseen ja sen palvelutuotteisiin sekä haastattelee valitsemaansa alan yrittäjää (esim. kotihoivan yrittäjä) 

sekä kirjoittaa koosteen haastattelusta oppimispäiväkirjaansa. Oppija arvioi omaa osaamistaan suhteessa 

yrityksen palvelutuotteisiin. Oppija kehittää työpajajakson aikana työnhakutaitojaan ja tekee itselleen 

ansioluettelon, jossa hän kertoo osaamisestaan mahdollisille työnantajille. Oppija arvioi omia taitojaan ja 
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edellytyksiään toimia hyvinvointialan yrittäjänä luomalla kuvitteellisen yrityksen ja palvelutuotteet 

yritykselle valitsemallaan työmenetelmällä (esim. mind map). Oppija pohtii, millaista osaamista 

kuvitteellisen yrityksen pitäminen vaatisi.  

Oppija tutustuu Lahden Diakonialaitoksessa tehtävään työn laadun arviointiin ja millaisia tavoitteita 

kussakin toiminnossa on.  

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Sosiaali- ja terveysalan yritykseen ja sen palvelutuotteisiin tutustuminen, yrittäjän haastattelu 

• Ansioluettelon teko 

• Kuvitteellisen yrityksen ja sen palvelutuotteiden luominen 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Yrittäjän haastattelu 

 

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan ohjaaminen, 15 osp 

 

Oppija osaa: 

• noudattaa työtään ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita 

• työskennellä tuntien järjestötoiminnan organisaatiorakenteen ja toimintatavat 

• suunnitella ja toteuttaa toimintaa järjestötoiminnan arvojen, päämäärien ja toimintaperiaatteiden 

mukaan 

• innostaa ja motivoida osallistumaan toimintaan 

• ohjata ja opastaa vapaaehtoistoimijoita sekä organisoida vapaaehtoistoimintaa 

• ohjata kansalaisyhteiskuntatoimintaa 

• työskennellä tuntien erilaisia yhteistyömahdollisuuksia ja verkostoja 

• arvioida ja kehittää toimintaansa 

 

Työtehtävät työpajalla ammattitaitovaatimusten mukaisesti 
 

Oppija osaa noudattaa työtään ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita 

Oppija perehtyy sekä itsenäisesti että Stoorin ryhmävalmennuksessa vapaaehtois- ja järjestötoimintaa 

ohjaaviin säädöksiin, määräyksiin ja toimintaperiaatteisiin: 

• Lahden Diakonialaitoksen perehdytysopas vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista 

• Vapaaehtoisen rikostaustaote (Oikeusrekisterikeskus) 

• Työturvallisuuslaki / 55 § vapaaehtoistyö (Finlex) 

• Kansalaisareena.fi (https://kansalaisareena.fi/) 

• Yleishyödyllisten yhteisöjen ja julkisyhteisöjen vapaaehtoistoiminnan ennakkoperintäkysymykset 

(Verohallinto) 

• Jeesaan -peli (https://kansalaisareena.fi/jeesaanpeli/) 

Oppija käy vapaaehtois- ja järjestötoimintaa ohjaavista säädöksistä, määräyksistä ja toimintaperiaatteista 

keskustelua muiden työpajalla olijoiden ja valmentajien kanssa, jotta osaa soveltaa saatua tietoa 

työpajaympäristössä. Oppija tutustuu ja pelaa sote-työpaja Stoorin ryhmävalmennuksessa muiden 

työpajalaisten kanssa Jeesaan -peliä syventääkseen vapaaehtoistyön osaamistaan. Oppija perehtyy Lahden 

https://kansalaisareena.fi/
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Diakonialaitoksen diakoniapalveluissa noudatettavaan yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimukseen 

sekä Lahden Diakonialaitoksen perehdytysoppaaseen vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista. Oppija 

perehtyy Lahden Diakonialaitoksen toimintaperiaatteisiin ja arvopohjaan sekä työskentelee näitä 

kunnioittaen. Lisäksi oppija tutustuu ARVO ry:n toimintaan ja sen periaatteisiin. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan säädöksiin, määräyksiin ja toimintaperiaatteisiin perehtyminen 

• Jeesaan -pelin pelaaminen muiden työpajalaisten kanssa 

• Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimukseen perehtyminen 

• Lahden Diakonialaitoksen perehdytysoppaaseen tutustuminen vapaaehtoistoiminnan 

mahdollisuuksista 

• Lahden Diakonialaitoksen toimintaperiaatteisiin ja arvopohjaan perehtyminen 

• ARVO ry:n toimintaan ja periaatteisiin tutustuminen 
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Oppija osaa työskennellä tuntien järjestötoiminnan organisaatiorakenteen ja toimintatavat 

Oppija ymmärtää, mitä tarkoittaa kolmas sektori ja kolmannen sektorin ulkopuolinen 

kansalaistoiminta/kansalaisaktivismi (neljäs sektori) sekä perehtyy Lahden Diakonialaitoksen 

organisaatiorakenteeseen sekä visioon. Oppija perehtyy Lahden Diakonialaitoksen diakoniapalveluiden 

strategiaan. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Kolmanteen sektoriin perehtyminen, kolmannen sektorin ulkopuoliseen 

kansalaistoimintaan/kansalaisaktivismiin perehtyminen (neljäs sektori) 

• Lahden Diakonialaitoksen organisaatiorakenteeseen ja visioon perehtyminen 

• Lahden Diakonialaitoksen diakoniapalveluiden strategiaan perehtyminen 

 

Oppija osaa suunnitella ja toteuttaa toimintaa järjestötoiminnan arvojen, päämäärien ja 

toimintaperiaatteiden mukaan 

Oppija tutustuu Lahden Diakonialaitoksen tarjoamiin vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksiin ja tekee 

vapaaehtoistyötä valitsemassaan toiminnassa yhteensä 40 tunnin ajan osana oppijan työpajajaksoa. Oppija 

tutustuu vapaaehtoistoiminnan sisältöön ja periaatteisiin haastattelemalla yhtä Lahden Diakonialaitoksen 

työntekijää, joka työskentelee vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin työtehtävissä. Oppija suunnittelee 

haastattelukysymykset niin, että kysymyksillä on mahdollista kartoittaa vapaaehtoistoiminta 

kokonaisvaltaisesti: mm. työntekijän rooli vapaaehtoistoiminnan tukemisessa, vapaaehtoistoimintaan 

sisältyvät arvot ja toimintaperiaatteet, vapaaehtoistoiminnan tavoitteet, vapaaehtoistoiminnan 

asiakasprosessi, talous ja vapaaehtoistoiminnan avustusmuoto sekä avustuksen myöntäjä, raportointi ja 

tilastointi. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Vapaaehtoistyön tekeminen 40 tunnin ajan 

• Lahden Diakonialaitoksen vapaaehtoistyön koordinaattorin haastattelu 

 

Oppija osaa innostaa ja motivoida osallistumaan toimintaan 

Kun oppija on haastatellut Lahden Diakonialaitoksen työntekijää, hän kertoo sote-työpaja Stoorin muille 

työpajanuorille saamastaan tiedosta ja samalla markkinoi vapaaehtoistoimintaa. Oppija innostaa ja motivoi 

muita työpajanuoria tutustumaan Lahden Diakonialaitoksen tarjoamiin vapaaehtoistoiminnan eri 

mahdollisuuksiin. Oppija suunnittelee ja toteuttaa yhteistyössä muiden työpajalaisten kanssa Lahden 

Diakonialaitoksen vapaaehtoistyön markkinoinnin kampanjan sosiaaliseen mediaan (esim. sote-työpaja 

Stoorin Instagram-tili). 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Tehdystä haastattelusta saadun tiedon jakaminen muille työpajanuorille 

• Some-kampanjan suunnittelu ja toteutus Lahden Diakonialaitoksen vapaaehtoistyön 

markkinoimiseksi 
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Oppija osaa ohjata ja opastaa vapaaehtoistoimijoita sekä organisoida vapaaehtoistoimintaa 

Oppija tutustuu yleisesti vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin ja etsii itsenäisesti muutamia erilaisia 

tarinoita, joissa vapaaehtoistoiminta on auttanut siihen osallistuvia ihmisiä eri näkökulmista. Oppija 

tutustuu vapaaehtoistoiminnassa mukana olevien työhyvinvoinnin tukemiseen ja siihen, millä eri keinoin 

vapaaehtoistoimintaa organisoivat tahot tukevat vapaaehtoistyötä tekevien jaksamista. Oppija suorittaa 

lyhyen tutustumisjakson yhdessä Lahden Diakonialaitoksen vapaaehtoistoiminnan yksikössä ja 

tutustumisjakson aikana tutustuu kokonaisvaltaisesti vapaaehtoistoiminnan kokonaisuuteen. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Vapaaehtoistoiminnan tarinoiden etsiminen 

• Vapaaehtoistyön työhyvinvointiin tutustuminen 

• Tutustumisjakso yhdessä Lahden Diakonialaitoksen vapaaehtoistoiminnan yksikössä 

 

Oppija osaa ohjata kansalaisyhteiskuntatoimintaa 

Oppija perehtyy, mitä kansalaistalotoiminta tarkoittaa ja kartoittaa, millaista eri kansalaistalotoimintaa 

Suomessa on sillä hetkellä. Oppija tutustuu Dilakorttelin kokonaisuuteen ja rooliin kansalaistalotoimijana 

sekä millaisia kansalaistalotoiminnan ryhmiä Dilakortteli tarjoaa. Oppija työskentelee osana Dilakorttelia ja 

mahdollistaa eri asiakasryhmissä kävijöille aktiivista osallistumista ja vaikuttamista. Hän osallistuu 

vähintään kahteen Dilakorttelin kohtaamispaikkaan (esim. Dilapiste, Dilamal) ja yhteen ryhmään (esim. 

OloDila, Buusteri). 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Kansalaistalotoimintaan perehtyminen 

• Vähintään kahteen Dilakorttelin kohtaamispaikkaan osallistuminen 

• Vähintään yhteen Dilakorttelin ryhmään osallistuminen 

 

Oppija osaa työskennellä tuntien erilaisia yhteistyömahdollisuuksia ja verkostoja 

Oppija kartoittaa, mitä muita kolmannen sektorin toimijoita Lahden alueella on Lahden Diakonialaitoksen 

lisäksi ja millaisia palveluita sekä alueellista toimintaa kolmas sektori tarjoaa. Hän kirjaa lyhyen koosteen 

oppimispäiväkirjaansa. Oppija ymmärtää, mitä eroa on julkisella, yksityisellä ja kolmannen sektorin 

toimijalla. Oppija osallistuu mahdollisuuksien mukaan Dilakorttelin ohjausryhmään ja tutustuu esityslistaan 

ennen ohjausryhmän ajankohtaa. Oppija ymmärtää Lahden Diakonialaitoksen sisäisen yhteistyön 

merkityksen vapaaehtoistoiminnan toimivuuden ja monipuolisuuden kannalta. Oppija tunnistaa, millaisia 

yhteistyökumppaneita Lahden Diakonialaitoksella on Dilakorttelitoimintojen toteuttamisessa. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Kolmannen sektorin toimijoiden kooste 

• Dilakorttelin ohjausryhmään osallistuminen 
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Oppija osaa arvioida ja kehittää toimintaansa 

Oppija ymmärtää, millaista tietoa ja taitoa kolmannen sektorin toiminnassa tarvitaan ja tarkastelee omaa 

osaamistaan näihin peilaten. Oppija ottaa vastaan palautetta ja antaa palautetta tarpeen mukaan. Oppija 

tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan osana kolmannen sektorin toimijuutta ja kirjaa 

ajatuksiaan ylös oppimispäiväkirjaansa. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Vahvuudet ja kehittämiskohteet osana kolmannen sektorin 

toimijuutta 

 

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, Työelämässä toimiminen / Valinnaiset 

osaamistavoitteet, 3 osp 
 

Oppija osaa: 

• toimia työyhteisön jäsenenä 

• toimia erilaisissa työelämän vuorovaikutus- ja ryhmätilanteissa 

• selvittää oman alansa työtehtäviä kansallisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla 

 

Työtehtävät työpajalla ammattitaitovaatimusten mukaisesti 
 

Oppija osaa toimia työyhteisön jäsenenä 

Oppija tunnistaa oman roolinsa työpajalaisena. Hän tunnistaa myös muiden työpajayhteisöön kuuluvien 

roolit ja osaa kertoa, millaisia rooleja Stoorin toiminta sisältää. Oppija noudattaa työpajan sääntöjä ja 

työskentelee sote-työpaja Stoorin toimintakulttuurin mukaisesti. Oppija kohtaa jokaisen tapaamansa 

ihmisen ihmisenä. Oppija työskentelee yhteisesti sovittujen toimintatapojen mukaisesti ja kehittää 

aktiivisesti omia tapojaan toimia ja työskennellä havainnoimalla ympärillään olevia ihmisiä ja heidän hyviä 

käytänteitään. Oppija reflektoi oppimispäiväkirjaansa, millaisia vahvuuksia ja kehittämiskohteita hänellä on 

osana sote-työpaja Stoorin työpajayhteisöä. 

Oppija tutustuu Työelämätaidot -kirjaan (2016; Alariesto, H.) työpajajakson aikana ja käyttää kirjaa 

lähdeaineistona oppimispäiväkirjaa kirjoittaessaan. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Työelämätaidot -kirjaan tutustuminen 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Vahvuudet ja kehittämiskohteet osana työpajayhteisöä 

 

Oppija osaa toimia erilaisissa työelämän vuorovaikutus- ja ryhmätilanteissa 

Oppija huomioi muut työpajalla olijat, kertoo omia mielipiteitään perustellen ja kuuntelee muiden 

esittämiä mielipiteitä. Oppija ottaa vastaan ja pyytää palautetta omasta toiminnastaan ja 

vuorovaikutustaidoistaan sekä kehittää toimintaansa saadun palautteen perusteella. Oppija työskentelee 

osana työpajayhteisöä kunnioittaen työtehtäviä ja työpajan toimintakulttuuria. Oppija osallistuu sote-
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työpaja Stoorin työpajalaisten kokouksiin (Porinapiiri) aktiivisena vuorovaikuttajana. Oppija perehtyy 

työhyvinvoinnin käsitteeseen ja sisältöön ja kirjaa ajatuksiaan näistä omaan oppimispäiväkirjaansa. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Porinapiireihin osallistuminen 

• Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen: Työhyvinvointi 

 

Oppija osaa selvittää oman alansa työtehtäviä kansallisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla 

Oppija etsii itsenäisesti tietoa nuorisotyön työpaikoista kansallisilla ja kansainvälisillä työmarkkinoilla sekä 

etsii itselleen soveltuvia työpaikkoja. Oppija tutustuu Erasmus+ -ohjelmaan. 

Oppijan tehtävät koottuna: 

• Kansallisiin ja kansainvälisiin työmarkkinoihin tutustuminen 

• Erasmus+ -ohjelmaan tutustuminen 

 


