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LIIKUNTAPAIKKOJENHOITAJAN AMMATTITUTKINNON PERUSTEET
Opetushallitus on päättänyt liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinnon
perusteista, joita on noudatettava 1.1.2007 lukien toistaiseksi.
Tutkintoon tai sen osaan valmistavan koulutuksen järjestäjän on laadittava ja
hyväksyttävä koulutusta varten opetussuunnitelma noudattaen, mitä näissä
tutkinnon perusteissa on määrätty. Ammattitaidon näytöt on järjestettävä
osana valmistavaa koulutusta.
Tutkintotoimikunta, tutkinnon järjestäjä ja koulutuksen järjestäjä eivät voi
jättää noudattamatta tutkinnon perusteita tai poiketa niistä.
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1 Luku
NÄYTTÖTUTKINTOJEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET
1 § Näyttötutkinnot
Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittua osaamista käsitellään yhtenä
kokonaisuutena siten, että osaaminen voidaan hyödyntää tutkinnoissa vaaditun
ammattitaidon näytöissä.
Näyttötutkinnot ovat rakenteeltaan modulaarisia. Ne muodostuvat työelämästä
ja sen kehittämistarpeista johdetuista tehtäväkokonaisuuksista, joille on ominaista
toiminnallisen ja tiedollisen perustan yhteisyys, ammattitaidon monipuolisuus sekä
työprosessin ja sen tulosten yhdentyminen. Tutkinnon osa muodostaa ammattipätevyyden osa-alueen, joka voidaan erottaa luonnollisesta työprosessista itsenäiseksi
ja arvioitavaksi kokonaisuudeksi. Näytöt järjestetään ja suoritetaan joustavasti
tutkinnon osa kerrallaan. Koko tutkinnon sijasta tavoitteena voi olla myös tietyn tai
tiettyjen tutkinnon osien suorittaminen.
Ammattitaitovaatimusten kuvauksen perustana on pätevyystyypitys, jonka
katsotaan parhaiten soveltuvan ammattialalle. Kuvauksessa keskitytään ammatin
ydintoimintojen vaatimuksiin, toimintaprosessien hallintaan ja laaja-alaiseen
ammattikäytäntöön. Vaatimukset kattavat myös työelämässä tarvittavan kielitaidon
ja sosiaaliset valmiudet.
2 § Näyttötutkintoihin valmistava koulutus
Näyttötutkintoihin osallistumiselle ei muodollisesti voida asettaa koulutukseen
osallistumista koskevia ennakkoehtoja. Pääsääntöisesti tutkinnot suoritetaan
kuitenkin erilaisen valmistavan koulutuksen yhteydessä.
Valmistavan koulutuksen järjestäjän tulee vahvistaa opetussuunnitelma tutkintojen perusteiden mukaisesti. Koulutus ja siihen sisältyvät näytöt on jäsennettävä
tutkinnon osien mukaisesti. Koulutuksen järjestäjän velvollisuutena on järjestää
näytöt osana valmistavaa koulutusta. Opiskelijan velvollisuutena on osallistua
näyttöihin osana opintojaan.
Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavaan perustutkintoon sisältyvät
yhteiset opinnot eivät ole pakollisia koulutuksessa, joka valmistaa näyttötutkintona
suoritettavaan perustutkintoon. Niiden tavoitteet tulee ottaa kuitenkin soveltuvin
osin huomioon opetussuunnitelmassa ja opetuksen järjestämisessä.
3 § Ammattitaidon osoittamistapojen ja tutkintosuoritusten arvioinnin
yleiset perusteet
Näyttöjen arviointi edellyttää järjestelmällistä aineiston keräämistä, päätöksentekoa
ja dokumentointia tutkinnon suorittajan ammatillisista ja työtoimintavalmiuksista
suhteessa tutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin ja arvioin5

tikriteereihin. Arvioinnin painopisteen tulee olla tekemisessä ja työssä toimimisessa.
Taito tai osaaminen on arvioitava pääsääntöisesti suoraan vastaavasta työtoiminnasta.
Näyttöympäristön tulee olla mahdollisimman realistinen ja autenttinen. Arvioinnissa tulee käyttää monipuolisesti erilaisia ja ensisijaisesti laadullisia arviointimenetelmiä kuten havainnointia, haastatteluja, kyselyjä, aikaisempia dokumentoituja näyttöjä sekä itse- ja ryhmäarviointia. Näytöt tulee järjestää tutkinnon
osittain siten, että niissä voidaan arvioida ammatinhallinnan kannalta keskeisten
tavoitteiden saavuttamista.
Arvioinnin kohteilla ilmaistaan osaamisen alueet, joihin arvioinnissa kiinnitetään
erityisesti huomiota. Huomio tulee kiinnittää ydintaitoihin, työn perustana olevan
tiedon hallintaan, työmenetelmien, työvälineiden ja materiaalien hallintaan sekä
työprosessin hallintaan. Sekä arvioinnin kohteet että kriteerit johdetaan vastaavan
tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksista. Arvioinnin kohteisiin perustuvat
arviointikriteerit kuvaavat ja täsmentävät eritasoisia suorituksia. Kriteereillä
ilmaistaan kynnykset, joiden avulla erotellaan eritasoiset suoritukset.

2 Luku
LIIKUNTAPAIKKOJENHOITAJAN AMMATTITUTKINNON
MUODOSTUMINEN
1 § Tutkinnon osat
Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja
vähintään yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto on suoritettu, kun
vähintään kaikki neljä tutkinnon osaa on suoritettu hyväksytysti.
Pakolliset tutkinnon osat
• Kesäliikuntapaikkojen hoitaminen
• Sisäliikuntapaikkojen hoitaminen
• Talviliikuntapaikkojen hoitaminen
Valinnaiset tutkinnon osat
•
•
•
•
•
•
•
•
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Jäähallien hoitaminen
Keilahallien hoitaminen
Laskettelurinteiden ja hyppyrimäkien hoitaminen
Nurmipintojen hoitaminen
Uimahallien, kylpylöiden ja maauimaloiden hoitaminen
Urheiluvälineiden huoltaminen
Venesatamien hoitaminen
Yrittäjyys

KESÄLIIKUNTAPAIKKOJEN
HOITAMINEN

SISÄLIIKUNTAPAIKKOJEN
HOITAMINEN

LIIKUNTAPAIKKOJEN
HOITO

TALVILIIKUNTAPAIKKOJEN
HOITAMINEN

VALINNAISET TUTKINNON OSAT

•
•
•
•
•

Jäähallien hoitaminen
Keilahallien hoitaminen
Laskettelurinteiden ja hyppyrimäkien hoitaminen
Nurmipintojen hoitaminen
Uimahallien, kylpylöiden ja maauimaloiden
hoitaminen
• Urheiluvälineiden huoltaminen
• Venesatamien hoitaminen
• Yrittäjyys

3 Luku
LIIKUNTAPAIKKOJENHOITAJAN AMMATTITUTKINNOSSA VAADITTAVA
AMMATTITAITO JA ARVIOINNIN PERUSTEET

PAKOLLISET TUTKINNON OSAT
1 § Kesäliikuntapaikkojen hoitaminen
Ammattitaidon kuvaus
Liikuntapaikkojenhoitaja osaa hoitaa nurmikentät, yleisurheilukentät, pallokentät,
uimarannat sekä luonto- ja vesiliikuntapaikat. Lisäksi hän tuntee liikuntapaikkojen
maarakennuksen perusteet ja osaa opastaa, valvoa ja palvella liikuntapaikkojen
asiakkaita.
7

a) Ammattitaitovaatimukset

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa hoitaa
nurmikentät.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa hoitaa
yleisurheilukentät.
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b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Nurmikenttien hoito
Tutkinnon suorittaja
• tuntee jalkapallo- ja golfkenttien
rakenteet ja kasvualustan toiminnan
sekä osaa hoitaa niitä
• tuntee nurmikenttien yleisimpien
heinälajien soveltuvuuden eri
käyttötarkoituksiin ja osaa hoitaa
niitä
• tuntee nurmikenttien pääravinteet ja
lannoitustarpeen sekä osaa levittää
lannoitteet ympäristötekijät huomioon ottaen
• tuntee nurmikenttien kastelutarpeen
ja kastelujärjestelmät sekä osaa
kastella nurmikentät
• osaa tehdä nurmikenttien leikkauksen, ilmastoinnin, hiekkakatteen levityksen, sadetuksen,
lannoituksen, harsotuksen,
täydennyskylvöt ja harjauksen
• osaa tehdä liikuntalajien sääntöjen
mukaiset rajamerkinnät
• ohjaa kenttien käyttöä sää- ja
kasvuolojen mukaisesti
• tuntee nurmikentillä harrastettavat
liikuntalajit ja niiden välineet
• osaa käyttää tavallisimpia hoitokoneita ja muita teknisiä laitteita.
Yleisurheilukenttien hoito
Tutkinnon suorittaja
• tuntee kenttärakenteet ja
mitoitukset
• tuntee, osaa hoitaa ja varustaa eri
kenttäpäällysteet harjoitus- ja
kilpailukäyttöä varten
• osaa mitata ja piirtää yleisurheilulajien sektorit ja rajat turvallisuustekijät huomioon ottaen
• osaa mitata viralliset urheiluvälineet
• osaa hoitaa ajanotto-, kuulutus- ja
tulospalvelutekniikan
• toimii yhteistyössä järjestäjien kanssa

eri tapahtumissa ja olosuhdevastaavana hoitajana.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa hoitaa
pallokentät.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa hoitaa
uimarannat.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa hoitaa
luonto- ja vesiliikuntapaikat.

Pallokenttien hoito
Tutkinnon suorittaja
• tuntee ja osaa hoitaa pesäpallokenttien, hiekkapintaisten pallokenttien, tekonurmikenttien,
tenniskenttien ja lentopallokenttien
rakenteet, pintamateriaalit, päällysteet, mitoitukset ja varustuksen
• osaa tehdä palloilulajien rajat ja
merkinnät sekä varustaa verkot ja
välineet käyttäjiä varten
• hoitaa kentät käyttäjiä varten
suunnitelmallisesti ja käyttövuorot
huomioon ottaen.
Uimarantojen hoito
Tutkinnon suorittaja
• osaa hoitaa ja kunnostaa yleiset
uimarannat, tilat ja varusteet
• tuntee uimaveden puhtausvaatimukset
• tuntee rannan ja tilojen hygienia- ja
siisteysvaatimukset
• tuntee turvallisuussuositukset
• osaa uida vähintään 200 metrin
matkan
• tuntee vesipelastuksen periaatteet ja
osaa toimia pelastustilanteessa
tarkoituksenmukaisesti
• hoitaa valvonnan ja turvallisuuden
• tiedottaa uimarantojen aukiolosta,
hygieniasta ja toiminnasta.
Luonto- ja vesiliikuntapaikkojen
hoito
Tutkinnon suorittaja
• tuntee jokamiehenoikeudet ja
-velvollisuudet sekä osaa opastaa
käyttäjiä niiden noudattamiseen
• tuntee retkeilyalueet, luontopolut,
suunnistusalueet, kalastusalueet,
veneily- ja vesiliikuntapaikat ja
niiden rakenteet
9

• tuntee venesatamien hoidon ja
veneiden talvisäilytyspaikkojen
erityispiirteet
• kunnostaa ja hoitaa luontoliikuntapaikkojen opasteet ja opastaulut
• ottaa huomioon ympäristön ja
luonnon tarpeet ja toimii sopusoinnussa luonnon kanssa.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa hoitaa
liikuntatilat, varastot sekä huolto- ja
muut työtilat.

Liikuntapaikkojenhoitaja tuntee
maanrakennuksen perusteet liikuntapaikoilla.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa opastaa,
valvoa ja palvella liikuntapaikkojen
asiakkaita käyttövuorojen ja
käyttäytymisohjeiden mukaisesti.
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Liikunta- ja työtilojen päivittäinen
huoltaminen
Tutkinnon suorittaja
• osaa pukeutumis-, peseytymis-,
katsomo- ja yleisötilojen päivittäisen
huoltamisen
• osaa huoltaa varasto-, huolto- ja
työtilat
• huolehtii tilojen päivittäisestä
siisteydestä ja järjestyksestä.
Maanrakennuksen perusteet
Tutkinnon suorittaja
• ymmärtää kenttien, kuntoratojen ja
muiden rakenteiden maanrakennuksen perusteet ja rakennekerrosten merkityksen
• tuntee kenttien kastelujärjestelmien
rakenteet
• tuntee liikuntapaikkojen kuivatusjärjestelmien rakenteet
• tuntee ulkokenttien lämmitysjärjestelmät
• tuntee ulkokenttien valaistusjärjestelmät.
Asiakaspalvelu
Tutkinnon suorittaja
• toimii asiakaslähtöisesti ja palveluhenkisesti
• tiedottaa käyttövuoroista, käyttömaksuista, aukioloajoista, hoitotöistä ja käyttörajoituksista
• hoitaa asiakaspalvelun ja hallitsee
palveluhinnaston ja liikuntapaikkasanaston englannin ja ruotsin
kielellä

• osaa periä ja tilittää käyttömaksut
hinnaston mukaisesti
• valvoo liikuntapaikkojen käyttöä ja
ratkaisee ongelmatilanteita
• osaa antaa hälytyksen vaaratilanteen
sattuessa
• tuntee kesäliikuntapaikkoihin
liittyvät erityisryhmien tarpeet ja
osaa ottaa ne huomioon.

Liikuntapaikkojenhoitaja tuntee
työehdot, työsuojelun ja työturvallisuuden liikuntapaikoilla.

Liikuntapaikkojenhoitaja tuntee
ympäristönsuojelun ja kestävän
kehityksen periaatteet ja osaa toimia
niiden mukaisesti työssään liikuntapaikoilla.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa toimia
työssään kustannustietoisesti ja
taloudellisesti.

Työehdot, työsuojelu ja työturvallisuus
Tutkinnon suorittaja
• osaa työturvallisuuskortin edellyttämät tiedot ja taidot
• tuntee ja noudattaa työntekijöiden
oikeuksia ja velvollisuuksia
• noudattaa työehtosopimusta
• noudattaa työaikoja työaikalain
mukaisesti täsmällisesti ja tarvittaessa joustavasti
• hoitaa liikuntapaikkoja työsuojelun
velvoitteiden ja turvallisuusvaatimusten mukaisesti
• käyttää työssä tarvittavia suojaimia
työ- ja sääolojen mukaisesti
• perehdyttää harjoittelijat turvalliseen liikuntapaikkojen hoito- ja
palvelutehtäviin.
Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys
Tutkinnon suorittaja
• toimii kestävän kehityksen ja
ympäristönsuojelun periaatteiden
mukaisesti
• osaa hoitaa liikuntapaikkojen
ympäristöä vuodenaikojen mukaan
• pitää liikuntapaikat ja niiden
ympäristön siisteinä, hygieenisinä ja
viihtyisinä.
Kustannustietoisesti ja taloudellisesti
toimiminen
Tutkinnon suorittaja
• seuraa liikuntapaikkojen käyttökustannuksia ja toimii kustannustietoisesti
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• ohjaa käyttäjiä kustannussäästöihin
• hoitaa valaistuksen LVI-tekniikan
energiaa säästäen
• tekee ehdotuksia liikuntapaikkojen
hoitotöistä ja korjaustarpeesta
perusteluineen.
c) Ammattitaidon osoittamistavat

Tämän tutkinnon osan näytöt järjestetään aidoissa työtilanteissa. Ammattitaito
arvioidaan työn suunnittelusta ja käytännön työtehtävistä. Näyttöä voidaan
täydentää keskusteluin, pohdinnoin ja kirjallisin esityksin. Arvioinnit kirjataan ja
palaute annetaan tutkinnonsuorittajalle mahdollisimman pian. Näyttöjen arvioinnin suorittavat opetuksen edustaja, työnantajan edustaja ja työntekijöiden edustaja.
2 § Sisäliikuntapaikkojen hoitaminen
Ammattitaidon kuvaus
Liikuntapaikkojenhoitaja osaa hoitaa sisäliikuntapaikkoja kustannus- ja lajitietoisesti
tietotekniikkaa apuna käyttäen, asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen ja tuntee
sisäliikuntapaikkojen talotekniikan perusteet. Tähän tutkinnon osaan sisältyvät
myös perusvalmiudet toimia yrittäjänä liikuntapaikka-alalla.
a) Ammattitaitovaatimukset

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa hoitaa
uimahallit ja maauimalat.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa hoitaa
liikuntahallit, liikuntasalit ja kuntosalit.
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b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Uimahallien ja maauimaloiden hoito
Tutkinnon suorittaja
• osaa hoitaa uimahallien ja
maauimaloiden vedenpuhdistustekniikan sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen
(STTV) edellyttämällä tasolla
• osaa huolehtia uimahallin LVIStekniikan päivittäisestä hoitamisesta
annettujen ohjeiden mukaisesti
• tuntee uinninvalvonnan ja asiakaspalvelun periaatteet.
Liikuntahallien ja kuntosalien hoito
Tutkinnon suorittaja
• osaa hoitaa lattioiden pinnoitteet ja
kalusteet eri lajien sääntöjen mukaisesti
• huolehtii liikuntavälineiden kunnossapidosta ja turvallisuudesta harjoi-

•

•
•
•

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa hoitaa
jäähallit ja tekojääradat sekä niiden
asiakaspalvelun.

Liikuntapaikkojenhoitaja tuntee
talotekniikan ja kiinteistönhuollon
perusteet ja osaa toimia kustannuslähtöisesti.

tus- ja kilpailukäytössä sääntöjen
mukaan
osaa hallien ja salien talo-, kilpailuja informaatiotekniikan päivittäisen hoidon ohjeiden mukaisesti
tuntee turvallisuusasiakirjat ja
noudattaa niiden ohjeita
toimii palvelutilanteessa asiakaslähtöisesti
tuntee mitoituksen perusteet ja
osaa yleisimpien liikuntalajien
merkitsemisen.

Jäähallien ja tekojääratojen hoito
Tutkinnon suorittaja
• osaa hoitaa jäähallien LVIS- ja
informaatiotekniikan ohjeiden
mukaisesti
• seuraa ja hoitaa tekniikkaa säätilan
ja käytön tarpeiden mukaisesti
• hallitsee energiankäytön ja säästötoimet
• osaa hoitaa jään, radat, kalusteet ja
tilat jäälajien sääntöjen sekä radan
hoitosuunnitelman mukaisesti
• osaa huoltaa luistimet ja varusteet
• huolehtii käyttäjien ja yleisön
turvallisuudesta
• osaa hoitaa jäähallien ja tekojääratojen asiakaspalvelun ja periä
jäämaksut
• osaa järjestää käyttövuorot ja
valvoa niiden käyttöä
• hoitaa ympäristöä ohjelman
mukaisesti
• osaa käyttää ja huoltaa jäänhoidon
koneita ja laitteita.
Talotekniikka ja kiinteistönhuolto
Tutkinnon suorittaja
• noudattaa liikuntapaikkojen
rakenteiden kosteus-, lämpötila- ja
valaistusvaatimuksia
• osaa säätää ja hoitaa kiinteistö- ja
laitetekniikkaa taloudellisesti ja
käyttäjäystävällisesti
13

• pitää kunnossa liikunta-, sosiaali-,
yleisö- ja työtilat
• osaa käyttää liikuntatilojen ja
urheiluvälineiden mitoitukseen
liittyvää viimeisintä tietoa
• huolehtii päivittäisestä yleisestä
siisteydestä ja järjestyksestä.

Liikuntapaikkojenhoitaja hallitsee
tulityön periaatteet.

Liikuntapaikkojenhoitaja tuntee
yrittäjyyden perusteet ja osaa toimia
liikuntapaikoilla sisäisen yrittäjyyden
periaatteiden mukaan.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa toimia
liikuntapaikoilla järjestyksenvalvojana.

Liikuntapaikkojenhoitaja tuntee
kunto- ja terveysliikunnan keskeisimmät terveysvaikutukset ja liikunnan
eettiset periaatteet.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa antaa
ensiapua.
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Tulityö
Tutkinnon suorittaja
• osaa tulityökortin edellyttämät
tiedot ja taidot.
Yrittäjyyden perusteet
Tutkinnon suorittaja
• tuntee yrittäjyyden periaatteet ja
merkityksen
• toimii yhteistyössä liikuntapaikkayrittäjien ja välinetoimittajien
kanssa
• toimii työssään sisäisen yrittäjyyden
edellyttämällä tavalla.
Järjestyksenvalvonta
Tutkinnon suorittaja
• hallitsee järjestyksenvalvojan tiedot
ja taidot järjestyksenvalvonnan
peruskurssin edellyttämällä tavalla.
Kunto- ja terveysliikunta ja
liikunnan eettiset periaatteet
Tutkinnon suorittaja
• toimii liikuntatiloihin ja niiden
käyttöön liittyvien lainsäädännöllisten ja eettisten periaatteiden
mukaisesti
• tuntee keskeiset antidopingiin ja
dopingtestaukseen liittyvät periaatteet
• tuntee liikunnan keskeisimmät
terveysvaikutukset sekä sen psyykkisen ja sosiaalisen merkityksen.
Ensiapu
Tutkinnon suorittaja
• osaa SPR:n EA1:n edellyttämät
tiedot ja taidot.

c) Ammattitaidon osoittamistavat

Tämän tutkinnon osan näytöt järjestetään aidoissa työtilanteissa. Ammattitaito
arvioidaan työn suunnittelusta ja käytännön työtehtävistä. Näyttöä voidaan täydentää keskusteluin, pohdinnoin ja kirjallisin esityksin. Arvioinnit kirjataan ja palaute
annetaan tutkinnonsuorittajalle mahdollisimman pian. Näyttöjen arvioinnin
suorittavat opetuksen edustaja, työnantajan edustaja ja työntekijöiden edustaja.
3 § Talviliikuntapaikkojen hoitaminen
Ammattitaidon kuvaus
Liikuntapaikkojenhoitaja osaa hoitaa talviliikuntapaikkoja kustannus- ja lajitietoisesti asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen sekä tuntee talviliikuntaan liittyvät
turvallisuusvaatimukset.
a) Ammattitaitovaatimukset

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa hoitaa
hiihtoladut.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa hoitaa
hiihtomaat, lähiliikuntapaikat ja
moottorikelkkareitit.

b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Hiihtolatujen hoito
Tutkinnon suorittaja
• osaa hoitaa harjoitus-, kunto- ja
kilpahiihtoladut eri käyttäjäryhmien
tarpeiden mukaisesti
• tuntee hiihtopaikkojen säännöt sekä
hoito- ja turvallisuusvaatimukset
• tuntee hiihtopaikkojen lumetustarpeen sekä tuntee ja osaa käyttää
lumetuslaitteita
• osaa käyttää ja huoltaa hiihtopaikkojen hoitokoneita ja laitteita
• osaa hoitaa jääladut ja tarkistaa
jäiden paksuuden määräajoin
turvallisuuden takaamiseksi
• tiedottaa jäälatujen aukiolosta ja
sulkemisesta.
Hiihtomaiden ja lähiliikuntapaikkojen hoito
Tutkinnon suorittaja
• osaa hoitaa hiihtomaita eri käyttäjäryhmien tarpeiden mukaisesti
• osaa huolehtia koulujen, päiväkotien
ja asuntoalueiden lähiliikuntapaikoista
• osaa hoitaa moottorikelkkareitit
maastoliikennelain edellyttämällä
tavalla
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• huolehtii käyttäjäturvallisuudesta.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa hoitaa
laskettelurinteet ja hyppyrimäet.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa hoitaa
jääkiekkoradat ja luistelualueet sekä
retkiluistelualueet.
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Laskettelurinteiden ja hyppyrimäkien
hoito
Tutkinnon suorittaja
• osaa käyttää tavallisimpia hoitokoneita ja muita teknisiä laitteita
• hallitsee hissien toimintaperiaatteen
ja turvallisuusmääräykset
• tuntee laskettelurinteiden ja
hyppyrimäkien hoitovaatimukset ja
turvallisuusohjeet
• osaa kunnostaa laskettelurinteet ja
hyppyrimäet käyttäjiä varten
• hoitaa opasteet, asiakaspalvelun ja
valvonnan
• osaa toimia asiakaspalvelussa
varustevuokraus- ja huoltopaikoilla.
Jääkiekkoratojen ja luistelualueiden
hoito
Tutkinnon suorittaja
• tuntee jääkiekkoratojen sääntö- ja
merkintävaatimukset
• osaa pystyttää jääkiekkokaukalon
sääntöjen mukaisesti
• osaa kunnostaa jääkiekkoradat eri
jääurheilulajeille
• osaa luistinratojen jäädytyksen ja
hoidon
• osaa käyttää hoitokoneita taitavasti
ja turvallisesti eri sääoloissa
• seuraa säätiedotuksia ja ennakoi
hoitotyöt sääennusteiden mukaisesti
• tiedottaa jääratojen hoidosta,
aukiolosta ja toiminnasta
• valvoo jäävuorojen noudattamista ja
turvallista käyttöä
• hoitaa retkiluistelualueet ja tarkistaa
määräajoin jäiden paksuuden
turvallisuuden takaamiseksi
• tiedottaa retkiluistelualueiden
aukioloajoista ja sulkemisesta ja
varmistaa asiakasturvallisuuden.

Liikuntapaikkojenhoitaja tuntee
talviliikuntapaikkojen työsuojelu- ja
turvallisuusohjeet ja noudattaa niitä
työssään liikuntapaikoilla.

Liikuntapaikkojenhoitaja tuntee
liikunnan yhteiskunnallisen
merkityksen ja osaa perustella sen.

Liikuntapaikkojenhoitaja tuntee
liikunnan rahoitusjärjestelmän pääperiaatteet sekä kunnallisen päätöksentekojärjestelmän.

Liikuntapaikkojenhoitaja tuntee
talviuinnin tarpeet ja vaatimukset.

Liikuntapaikkojenhoitaja tuntee
erityisryhmien liikuntaedellytykset ja
vaatimukset talviliikuntapaikoilla.

Työsuojelu- ja turvallisuusvaatimukset
Tutkinnon suorittaja
• käyttää työssä tarvittavaa suojavaatetusta ja suojaimia työ- ja
sääolojen mukaisesti
• perehdyttää harjoittelijat ja tilapäistyöntekijät turvallisiin talviliikuntapaikkojen hoito- ja palvelutehtäviin.
Liikunnan ja liikuntapaikkojen
toiminnan merkitys
Tutkinnon suorittaja
• tuntee voimassa olevan liikuntalainsäädännön
• tuntee suomalaisen liikuntajärjestelmän ja liikuntatoiminnan
organisaation
• tuntee liikuntalajit ja niiden
harjoitus- ja kilpailuolosuhteet.
Liikunnan rahoitusjärjestelmät ja
kunnallinen päätöksentekojärjestelmä
Tutkinnon suorittaja
• tuntee suomalaisen liikunnan
rahoitusjärjestelmän pääpiirteittäin
• tuntee kuntien valtionapuperusteet
• tuntee kunnallisen päätöksentekojärjestelmän.
Talviuinti
Tutkinnon suorittaja
• osaa tehdä talviuintipaikan ja hoitaa
sitä
• tuntee ja noudattaa talviuintipaikkojen turvallisuusmääräykset ja
noudattaa niitä.
Erityisryhmien liikunta
Tutkinnon suorittaja
• tuntee talviliikuntapaikkoihin
liittyvät erityisryhmien tarpeet ja
osaa ottaa ne huomioon
• hoitaa talviliikuntapaikkoja ottaen
huomioon turvallisuuden sekä
ryhmien ja yksilöiden erityistarpeet.
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c) Ammattitaidon osoittamistavat

Tämän tutkinnon osan näytöt järjestetään aidoissa työtilanteissa. Ammattitaito
arvioidaan työn suunnittelusta ja käytännön työtehtävistä. Näyttöä voidaan täydentää keskusteluin, pohdinnoin ja kirjallisin esityksin. Arvioinnit kirjataan ja palaute
annetaan tutkinnonsuorittajalle mahdollisimman pian. Näyttöjen arvioinnin
suorittavat opetuksen edustaja, työnantajan edustaja ja työntekijöiden edustaja.

VALINNAISET TUTKINNON OSAT
4 § Jäähallien hoitaminen
Ammattitaidon kuvaus
Jäähallinhoitaja osaa tehdä jäähallin hoitosuunnitelman, tehdä jään sekä hoitaa
hallia turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen kustannustietoisesti ja
asiakaslähtöisesti.
a) Ammattitaitovaatimukset

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa tehdä
jäähallin hoitosuunnitelman ja toimia
sen mukaisesti.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa jäänteon eri vaiheet.
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b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Hoitosuunnitelma
Tutkinnon suorittaja
• osaa kylmälaitoksen huollon suunnittelun ja järjestämisen
• osaa jäänhoitokoneen tai -koneiden
vuosihuoltojen hoitamisen oikeaaikaisesti
• tietää ja tunnistaa LVIS-laitteiden ja
informaatiotekniikan huollon
tarpeet
• tuntee kaluston ja kiinteistön
huoltotarpeet.
Jäädytys
Tutkinnon suorittaja
• tuntee jäänteon periaatteet eri
jääratapäällysteille
• osaa tehdä valmistelevat työt ennen
jäädytystä
• osaa tehdä pohja- ja pintajään eri
jäälajien vaatimusten mukaisesti
• hallitsee jään valkaisun
• osaa tehdä kenttämerkinnät
• osaa viimeistellä jään käyttökuntoon.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa jäähallin hoidon eri vaiheet.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa asiakaspalvelun ja käyttövuorojen hoidon ja
valvonnan.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa jäähallin tekniikan.

Hoitotoimenpiteet
Tutkinnon suorittaja
• hallitsee päivittäiset jäänhoitotoimenpiteet ja huolehtii yleisestä
siisteydestä
• tarkastaa jään paksuuden ja ratamerkinnät viikoittain
• tarkastaa jään kunnon, ratamerkinnät, laidat, maalit, ottelukellot, äänentoistolaitteet ja valaistuksen ennen kilpailuja ja otteluja
• tuntee eri jääurheilumuotojen säännöt
hoidon kannalta keskeisiltä osin
• osaa tarvittaessa muuttaa jäähallin
tilat ja tekniikan muita käyttötarkoituksia varten
• osaa hallin varustamisen harjoitus- ja
kilpakäyttöön.
Asiakaspalvelu
Tutkinnon suorittaja
• hallitsee käyttövuorojen opastuksen
ja valvonnan
• huolehtii käyttäjien ja yleisön
turvallisuudesta
• tuntee luistimien ja varusteiden
huollon
• osaa ympäristön hoidon ja jätteiden
lajittelun
• tuntee hallin turvallisuussuunnitelman ja osaa toimia sen mukaisesti.
Käyttötekniikan hallinta
Tutkinnon suorittaja
• hallitsee kylmälaitoksen käytön ja
hoidon
• osaa kirjata energiankäyttöä, seurata
sitä ja toimia tämän edellyttämällä
tavalla energiataloudellisesti
• osaa LVIS-laitteiden säädöt ja
käytön ohjaamisen
• osaa jäänhoitokoneiden ja muiden
laitteiden vianmäärityksen ja huollot
• hallitsee informaatiotekniikan ja
äänentoistolaitteiden käytön
ohjauksen ja valvonnan.
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c) Ammattitaidon osoittamistavat

Tämän tutkinnon osan näytöt järjestetään aidoissa työtilanteissa. Ammattitaito
arvioidaan työn suunnittelusta ja käytännön työtehtävistä. Näyttöä voidaan täydentää keskusteluin, pohdinnoin ja kirjallisin esityksin. Arvioinnit kirjataan ja palaute
annetaan tutkinnonsuorittajalle mahdollisimman pian. Näyttöjen arvioinnin
suorittavat opetuksen edustaja, työnantajan edustaja ja työntekijöiden edustaja.
5 § Keilahallien hoitaminen
Ammattitaidon kuvaus
Keilahallin hoitaja osaa hoitaa keilaratoja, käyttää radanhoidon välineitä, ohjata ja
opettaa keilailua, hallitsee pro shop -toiminnan, hallitsee ja osaa hoitaa, huoltaa ja
korjata GSX-merkkisiä automaattisia keilanpystytyslaitteistoja sekä tuntee perusteet
A2- ja 72-80-keilanpystytyskoneista sekä hallitsee positiivisen asiakaspalvelun
keilahallissa.
a) Ammattitaitovaatimukset

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa hoitaa
ja huoltaa keilaradat.

Liikuntapaikkojenhoitaja hallitsee sekä
osaa hoitaa ja huoltaa radanhoidon
välineitä.
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b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Keilaratojen hoito
Tutkinnon suorittaja
• hallitsee keilaratojen tekniset tiedot,
mitat ja säännöt
• osaa hoitaa keila- ja vauhtiradat sekä
rännit ja jatkokourut ennen hallin
aukeamista asiakkaille
• osaa tehdä säännönmukaiset,
päivittäiset hoitotyöt niille varattuna
ajankohtana
• tuntee keila- ja vauhtiratojen
hoitoon käytettävät aineet ja välineet.
Välineiden hoito
Tutkinnon suorittaja
• hallitsee radanhoitokoneen
päivittäis- ja määräaikaishuollon
• osaa ohjelmoida radanhoitokoneen
• hallitsee öljyprofiilien suunnittelun
radanhoitokoneella
• osaa tehdä vauhtiratojen puhdistusvälineiden huollot
• hallitsee rännien puhdistusvälineiden huollot.

Liikuntapaikkojenhoitaja hallitsee
keilailun opettamisen perusteet.

Liikuntapaikkojenhoitaja tuntee pro
shop -toiminnan perusteet.

Liikuntapaikkojenhoitaja hallitsee sekä
osaa huoltaa, hoitaa ja korjata GSXmerkkisiä automaattisia keilanpystytyskoneita.

Keilailun ohjaus ja opetus
Tutkinnon suorittaja
• tuntee kilpakeilailun säännöt ja
pistelaskun
• tuntee keilailun apu- ja erikoisvälineet
• hallitsee keilailun ohjauksen
keilailunohjaajakoulutuksen tasolla.
Pro shop -toiminta
Tutkinnon suorittaja
• tuntee keilapallon ominaisuuksia
säätelevät säännöt ja osaa punnita
keilapallon
• tuntee keilapallon rakenteen,
materiaalit ja käyttäytymisen
• tuntee keilapallon porakoneen,
porausjigin ja muut keilapallon
työstämisessä käytettävät välineet
• osaa tehdä layoutit keilapalloon ja
tuntee palloon liittyvät tutit, tapit,
switch gripit ja sormitutit
• hallitsee keilapallon otteen mitoittamisen asiakkaan kädestä ja osaa
porata keilapallon asiakkaan otteen
mukaan
• tuntee muut keilailutarvikkeet.
GSX-koneiden huolto, hoito ja
korjaus
Tutkinnon suorittaja
• tuntee koneiden turvallisuusohjeet
sekä hätä- ja turvakytkimet
• tuntee koneiden toimintaperiaatteet, mm. toimintajaksot,
magneettikytkimet ja nexgenelektroniikan
• tuntee koneiden säädöt
• osaa tehdä tarvittavat huollot ja
korjaukset eri huoltoväleillä
• tuntee koneiden varaosat ja hallitsee
niiden tilauksen, vaihdot ja varaston
ylläpidon
• osaa käyttää tarvittavia hoitoaineita.
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Liikuntapaikkojenhoitaja hallitsee A2ja 72-80-merkkisten automaattisten
keilanpystytyskoneiden perusteet.

Liikuntapaikkojenhoitaja hallitsee sekä
osaa huoltaa, hoitaa ja korjata keilahallin muita teknisiä laitteita.

Liikuntapaikkojenhoitaja hallitsee ja
osaa hoitaa asiakaspalvelua keilahallissa.

A2- ja 72-80-koneiden huolto, hoito
ja korjaus
Tutkinnon suorittaja
• tuntee koneiden turvallisuusohjeet
ja käyttökytkimet
• tuntee koneiden toimintaperiaatteet, kuten vaihdelaatikon
kytkimen, tornin ja tornin
kytkimen, elevaattorin, tärypöydän,
asetuspöydän, takalankun,
pallonkiihdyttäjän, pallohissin,
keilankuljetusmaton sekä jakajan
• hallitsee koneiden säädöt,
korjaukset ja huollot.
Keilahallin teknisten laitteiden
huolto, hoito ja korjaus
Tutkinnon suorittaja
• tuntee ja osaa huoltaa, hoitaa ja
korjata keilahallin muut tekniset
laitteet, kuten yliastumisenvartijat,
pallonkiihdyttäjät, pallohissit,
pistelaskutietokoneet ja
-monitorit, Vector-tietokoneen,
pelaajakonsolit sekä bumperit.
Keilahallin asiakaspalvelu
Tutkinnon suorittaja
• osaa toimia positiivisesti ja
asiakaslähtöisesti keilahallin
asiakaspalvelutilanteissa
• osaa markkinoida keilailua
• osaa ohjata ja opettaa keilaryhmiä
tai yksittäisiä keilaajia
• osaa hoitaa varausjärjestelmää sekä
käyttää koneita ja laitteita yhdessä
muun henkilökunnan kanssa
• huolehtii kenkätelineiden,
pallotelineiden ja pelialueen
siisteydestä ja järjestyksestä.

c) Ammattitaidon osoittamistavat

Tämän tutkinnon osan näytöt järjestetään aidoissa työtilanteissa. Ammattitaito
arvioidaan työn suunnittelusta ja käytännön työtehtävistä. Näyttöä voidaan täydentää keskusteluin, pohdinnoin ja kirjallisin esityksin. Arvioinnit kirjataan ja palaute
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annetaan tutkinnonsuorittajalle mahdollisimman pian. Näyttöjen arvioinnin
suorittavat opetuksen edustaja, työnantajan edustaja ja työntekijöiden edustaja.
6 § Laskettelurinteiden ja hyppyrimäkien hoitaminen
Ammattitaidon kuvaus
Hyppyrimäkien hoitaja hallitsee lumetusjärjestelmät sekä laskettelurinteiden ja
hyppyrimäkien kunnostamisen ja hoitamisen turvallisuusnäkökohdat huomioiden
ja asiakaslähtöisesti toimien.
a) Ammattitaitovaatimukset

Liikuntapaikkojenhoitaja hallitsee
lumetusjärjestelmät.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa kunnostaa ja hoitaa laskettelurinteet ja
hyppyrimäet.

b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Lumetusjärjestelmien hallinta
Tutkinnon suorittaja
• tuntee ja osaa käyttää lumetuksessa
tarvittavia korkeapaine-, matalapaine- ja hybridijärjestelmiä
• hallitsee lumitykkien päivittäisen
käyttämisen ja osaa tykkien
kunnossapidon
• osaa järjestää lumetuksessa tarvittavan vedenoton ja hoitaa veden
laadun päivittäisen valvonnan
• tietää sääolojen vaikutuksen lumen
tuottoon ja lumen ominaisuuksiin.
Rinteiden ja hyppyrimäkien
hoitaminen
Tutkinnon suorittaja
• hallitsee rinteiden hoitamisessa
tarvittavat varusteet ja välineet sekä
niiden kunnossapidon ja varastotilojen hoitamisen
• osaa rinnehoitokoneella ja
moottorikelkalla oikea-aikaisen
rinteiden kunnostamisen ja liikkumisen
• osaa hoitaa rinteiden ja hyppyrimäkien valaistuksen
• osaa valvoa hissien ja vetolaitteiston
kuntoa
• osaa kunnostaa hyppyrimäet kesä- ja
talvikäyttöä varten
• osaa kunnostaa myös muut
yleisimmät rinteiden suorituspaikat
(mm. lumikourut, hyppyrit jne.).
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Liikuntapaikkojenhoitaja tuntee
rinteiden turvallisuusmääräykset.

Liikuntapaikkojenhoitaja hallitsee
rinteiden asiakaspalvelun.
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Turvallisuusmääräykset
Tutkinnon suorittaja
• tuntee rinneturvallisuuden
määräykset ja osaa suorittaa niiden
mukaisesti valvonnan
• osaa opasteiden ja merkintöjen
päivittäisen hoitamisen ja vaaroista
ilmoittamisen
• osaa suorittaa hissien päivittäisen,
ennen käyttöä tapahtuvan
kunnossapitotyön
• osaa hissien, vaijerien ja vetolaitteiden määräaikaiset, ohjeiden
mukaiset tarkastukset ja siirrot sekä
huollattaa laitteet ja hankkia asiantuntijapalveluja niiden toiminnan
ylläpitämiseksi
• osaa noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja työsuojeluohjeita
päivittäisessä työssä toimenkuvaan
kirjattujen vastuiden mukaisesti
sekä osaa työhön perehdyttämisen
• osaa toimia yhteistyössä pelastusorganisaatioiden kanssa ja tuntee
turvallisuussuunnitelmat sekä
valvontaan kuuluvat hälytykset
• osaa toimia onnettomuustilanteissa
ja antaa ensiapua (SPR:n EA2-tasoa
vastaava osaaminen).
Asiakaspalvelu
Tutkinnon suorittaja
• osaa hissien lipunmyynnin sekä
järjestää ja hoitaa asiakaslähtöisen
hisseihin siirtymisohjauksen
• hallitsee varustevuokraus- ja huoltopalveluissa toimimisen
• tuntee eri laskettelulajien ja mäkihypyn kilpailutapahtumissa tarvittavan välineistön ja osaa lajien
mukaisten suorituspaikkojen
kunnostamisen sääntöjen mukaisesti
• osaa seurata rinnepalvelujen laatua
ja kustannuksia, keskustella asiakkaiden kanssa palvelujen laadusta
sekä esittää parannustoimenpiteitä
ja ryhtyä toteuttamaan niitä.

c) Ammattitaidon osoittamistavat

Tämän tutkinnon osan näytöt järjestetään aidoissa työtilanteissa. Ammattitaito
arvioidaan työn suunnittelusta ja käytännön työtehtävistä. Näyttöä voidaan täydentää keskusteluin, pohdinnoin ja kirjallisin esityksin. Arvioinnit kirjataan ja palaute
annetaan tutkinnonsuorittajalle mahdollisimman pian. Näyttöjen arvioinnin
suorittavat opetuksen edustaja, työnantajan edustaja ja työntekijöiden edustaja.
7 § Nurmipintojen hoitaminen
Nurmipintojen hoitaminen -tutkinnon osa suoritetaan golfkentän hoitajan
ammattitutkinnon vastaavan tutkinnon osan mukaisesti.
8 § Uimahallien, kylpylöiden ja maauimaloiden hoitaminen
Ammattitaidon kuvaus
Uimahallien hoitaja tuntee uimahallin merkityksen kaikkien kansalaisten terveysliikunta- ja hyvinvointipalveluna sekä pyrkii kehittämään niitä. Hän osaa hoitaa
uimahallia suunnitelmallisesti, asiakaslähtöisesti ja kustannustietoisesti. Hän
noudattaa työssään turvallisuus-, hygienia- ja ympäristövaatimuksia.
a) Ammattitaitovaatimukset

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa laatia
uimahallin, kylpylän tai maauimalan
hoitosuunnitelman ja vuosikorjausohjelman taloudellisuus- ja energiansäästönäkökohdat huomioiden.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa hoitaa
uimahallin, kylpylän tai maauimalan
talotekniikan ja siihen liittyvän ilmanvaihdon ja kosteuden säätelyn sekä
tuntee niiden merkityksen.

b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Hoitosuunnitelma ja taloudellisuus
Tutkinnon suorittaja
• osaa laatia hoitosuunnitelman ja
huolto-ohjelman yhdessä teknisen ja
muun henkilöstön kanssa
• tuntee uimahallien energiankäyttöja LVIS-tekniikat ja osaa toimia
energiataloudellisesti.
Talotekniikan hoitaminen
Tutkinnon suorittaja
• osaa pitää uimahallin huoltopäiväkirjaa hoitosuunnitelman ja
ohjeiden mukaisesti
• osaa laatia uimahallikiinteistön,
kaluston ja tekniikan vuosikorjausja huolto-ohjelman sekä osallistuu
sen toteuttamiseen
• osaa hoitaa uimahallikiinteistöä
ohjeiden ja hoitosuunnitelman sekä
vallitsevien sääolosuhteiden mukaisesti (esim. lumikuormien aiheuttamat riskit)
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• osaa käyttää uimahallin, kylpylän tai
maauimalan tietotekniikkaa ja
hyödyntää sitä työssään
• huolehtii hallin, sisäänkäynnin ja
ympäristön siisteydestä.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa hoitaa
kylpylän, uimahallin ja maauimalan
vedenpuhdistuksen terveydensuojelulain ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen edellyttämällä
tavalla.

Liikuntapaikkojenhoitaja tuntee
uimahalleja ohjaavat lait, asetukset,
turvallisuusvaatimukset ja
sopimuskäytännöt.
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Vedenpuhdistus ja hygienia
Tutkinnon suorittaja
• suorittaa hyväksyttävästi sosiaali- ja
terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) osaamistestin
• tuntee uimahallien ja kylpylöiden
hygieniavaatimukset, allasveden
kemian ja puhdistusmenetelmät
• osaa hoitaa allasveden käsittelyprosessin, puhdistuskierron, kemikaalien annostuksen ja vedentarkkailun valvontatutkimusohjelman mukaisesti
• osaa ottaa vesinäytteet, mitata pHarvon ja klooripitoisuuden sekä
tiedottaa vedenlaadusta asiakkaille
• osaa ratkaista tekniikan häiriötilanteet.
Turvallisuus, valvonta ja ensiapu
Tutkinnon suorittaja
• osaa laatia ja ylläpitää uimahallin
hygienian ja turvallisuuden omavalvontaohjelman sekä toimii
yhteistyössä terveysviranomaisten
kanssa
• tuntee tuoteturvallisuuslain määräykset liikuntapaikkojen turvallisuudesta ja osaa laatia yhteistyössä
liikuntapaikkamestarin kanssa
niiden mukaisen turvallisuusasiakirjan
• hallitsee työturvallisuuden perusteet
työturvallisuuskortin edellyttämässä
laajuudessa ja osaa toimia niiden
edellyttämällä tavalla sekä osaa
tarvittaessa perehdyttämisen
• osaa laatia yhteistyö-, hoito- ja
käyttösopimukset sekä valvoa niiden
toteuttamista

• suorittaa hyväksyttävästi uimahallin
valvojan hengenpelastustestin
(SUH) ja osaa toimia tarvittaessa
uimahallin valvojana
• osaa pitää päiväkirjaa uimahallissa
sattuneista tapaturmista ja vaaratilanteista
• osaa pelastaa vedestä.

Liikuntapaikkojenhoitaja tuntee
uimahallin merkityksen terveys- ja
hyvinvointipalveluna.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa uimahallin asiakaspalvelun.

Terveysliikunta, vesiliikuntamuodot
ja ympäristövaatimukset
Tutkinnon suorittaja
• ottaa uimahallia hoitaessaan huomioon eettiset, terveyttä edistävät ja
kestävän kehityksen periaatteet
voimassa olevan lainsäädännön
mukaisesti
• tuntee uimahallissa toimivien
käyttäjäryhmien liikuntalajivaatimukset ja osaa hoitaa olosuhteet lajisääntöjen mukaisesti
harjoitus- ja kilpailuolosuhteissa
• osaa työssään toimia ympäristöohjelman mukaisesti ja laatia
uimahallissa järjestettäviä suurtapahtumia varten ympäristöohjelman yhdessä järjestäjien kanssa.
Asiakaspalvelu
Tutkinnon suorittaja
• osaa toimia asiakasturvallisuutta
edistävästi ja ratkaista häiriötilanteet
• osaa arvioida omaa työtään ja
työtapojaan sekä kykenee kehittämään niitä
• laatii uimahallin asiakaskyselyitä ja
kerää palautetta hallin toimivuudesta sekä huomioi palautteet
hoitosuunnitelmissa
• osaa asiakaspalvelutilanteissa toimia
suomen tai ruotsin kielen lisäksi
jollakin muulla kielellä
• opastaa asiakkaita sekä ylläpitää
hallin opasteiden ajantasaisuutta,
kuntoa ja laatua.
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c) Ammattitaidon osoittamistavat

Tämän tutkinnon osan näytöt järjestetään aidoissa työtilanteissa. Ammattitaito
arvioidaan työn suunnittelusta ja käytännön työtehtävistä. Näyttöä voidaan täydentää keskusteluin, pohdinnoin ja kirjallisin esityksin. Arvioinnit kirjataan ja palaute
annetaan tutkinnonsuorittajalle mahdollisimman pian. Näyttöjen arvioinnin
suorittavat opetuksen edustaja, työnantajan edustaja ja työntekijöiden edustaja.
9 § Liikuntavälineiden huoltaminen
Ammattitaidon kuvaus
Liikuntavälineiden huoltaja osaa huoltaa liikuntavälineitä kustannus- ja lajitietoisesti asiakkaiden tarpeet huomioon ottaen.
a) Ammattitaitovaatimukset

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa koota
polkupyörän ajokuntoon sekä tehdä
polkupyörähuollot.

b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Polkupyörien kokoaminen
käyttökuntoon
Tutkinnon suorittaja
• osaa asentaa polkupyörän varusteet
runkoon
• osaa tarkastaa vaihteiston ja jarrut
• osaa säätää turvallisuuslaitteet.
Polkupyörien huollot
Tutkinnon suorittaja
• osaa tehdä määräaikaishuollot
• osaa korjata polkupyörän viat.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa saattaa
lasketteluvälineet ja lumilaudat käyttökuntoon sekä tehdä niihin tarvittavat
välinehuollot.

Lasketteluvälineiden ja lumilautojen
kokoaminen turvalliseen
käyttökuntoon
Tutkinnon suorittaja
• osaa kiinnittää ja säätää siteet
• osaa suksien peruskäsittelyn ja
pohjustuksen
• osaa säätää ja lyhentää sauvat
• osaa asentaa ja säätää sommat ja
hihnat.
Lasketteluvälineiden ja lumilautojen
huollot
Tutkinnon suorittaja
• osaa hioa suksen ja tehdä pohjakuviot
• hallitsee voitelun
• osaa teroittaa suksien kantit
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• osaa säätää siteet.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa saattaa
maastohiihtovälineet käyttökuntoon
sekä tehdä niihin tarvittavat
välinehuollot.

Maastohiihtovälineiden kokoaminen
käyttökuntoon
Tutkinnon suorittaja
• osaa kiinnittää siteet
• hallitsee suksien peruskäsittelyn ja
pohjustuksen
• osaa säätää ja lyhentää sauvat
• osaa asentaa ja huoltaa sommat ja
hihnat.
Maastohiihtovälineiden huollot
Tutkinnon suorittaja
• osaa tehdä suksien hionnan ja
pohjakuviot
• hallitsee suksien voitelun.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa huoltaa
jääurheiluvälineet.

Luistinten huollot
Tutkinnon suorittaja
• osaa teroittaa ja muotoilla jääkiekko-, taito- ja pikaluistinten terät
• osaa vaihtaa luistinten terät
• hallitsee luistinten lämpömuotoilun.
Pelivälineiden huollot
Tutkinnon suorittaja
• hallitsee mailojen lyhentämisen ja
pidentämisen
• osaa huoltaa pelivarusteet ja suojat
• osaa korjata komposiittimailat.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa huoltaa
mailapelien mailat (mm. tennis,
sulkapallo, salibandy ja squash).

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa huoltaa
golfvälineet.

Mailojen huollot
Tutkinnon suorittaja
• hallitsee erilaisten mailojen
jänteiden jännityksen
• osaa vaihtaa erilaisten mailojen
gripit
• osaa vaihtaa salibandymailojen
gripit ja lavat sekä lyhentää varren.
Golfvälineiden huollot
Tutkinnon suorittaja
• osaa vaihtaa golfmailojen gripit
• osaa vaihtaa golfmailojen varret
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• osaa vaihtaa golfkenkien
ruusukkeet.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa koota
rullasukset, -luistimet ja -laudat
käyttökuntoon sekä tehdä niihin
tarvittavat välinehuollot.

Rullasuksien, -luistinten ja -lautojen
kokoaminen turvalliseen
käyttökuntoon
Tutkinnon suorittaja
• hallitsee renkaiden, laakerien,
akselien ja jarruosien kiinnittämisen
ja testaamisen
• osaa kiinnittää rullasuksien siteet
• osaa kiinnittää rullalautojen
grippipinnat.
Rullasuksien, -luistinten ja -lautojen
huollot
Tutkinnon suorittaja
• osaa huoltaa renkaat, laakerit,
akselit ja jarruosat
• osaa huoltaa rullasuksien siteet
• osaa uusia rullalautojen grippipinnat.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa koota
kuntoiluvälineet sekä tehdä niihin
tarvittavat huollot.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa koota
retkeily- ja kalastusvälineet käyttökuntoon sekä tehdä niihin tarvittavat
huollot.
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Kuntoiluvälineiden kokoaminen
käyttökuntoon
Tutkinnon suorittaja
• osaa rakentaa kuntoilulaitteet
käyttökuntoon
• osaa tehdä vikojen korjaustyöt ja
huollot.
Retkeily- ja kalastusvälineiden
käyttökuntoon laittaminen ja huolto
Tutkinnon suorittaja
• osaa laittaa soutuveneet, kanootit ja
perämoottorit käyttökuntoon
• osaa koota kalastusvälineet käyttökuntoon
• osaa tehdä retkeily- ja kalastusvälineille määräaikaishuollot ja
vikojen korjaukset
• osaa retkeilymajoitteiden pystyttämisen sekä vikojen korjaamisen
• tuntee kiipeilyyn ja kiipeilyvälineisiin liittyvät turvallisuusmääräykset.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa arvioida
työn hinnan ja hallitsee asiakaspalvelun.

Työn arviointi ja asiakaspalvelu
Tutkinnon suorittaja
• osaa arvioida työn keston sekä
hinnan
• hallitsee asiakaspalvelun ja ottaa
huomioon asiakkaan tarpeet
• pitää huoltotilat ja -välineet
kunnossa
• hallitsee varaston ylläpitämisen ja
tuotteiden tilaamisen.

c) Ammattitaidon osoittamistavat

Tämän tutkinnon osan näytöt järjestetään aidoissa työtilanteissa. Ammattitaito
arvioidaan työn suunnittelusta ja käytännön työtehtävistä. Näyttöä voidaan täydentää keskusteluin, pohdinnoin ja kirjallisin esityksin. Arvioinnit kirjataan ja palaute
annetaan tutkinnonsuorittajalle mahdollisimman pian. Näyttöjen arvioinnin
suorittavat opetuksen edustaja, työnantajan edustaja ja työntekijöiden edustaja.
10 § Venesatamien hoitaminen
Ammattitaidon kuvaus
Venesatamien hoitaja osaa tehdä venesatamissa olevien rakenteiden kunnossapitoon
liittyvät työt, hän tuntee ja osaa hoitaa laiturirakenteita, käyttää venepaikkojenhoitoon liittyviä koneita ja laitteita sekä osaa hoitaa satamien vesi- ja jätehuollon ja
tuntee niihin liittyvät säännökset.
a) Ammattitaitovaatimukset

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa hoitaa
venepaikkoja sekä talvisäilytysalueita.

b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Venepaikkojen ja talvisäilytysalueiden
hoito
Tutkinnon suorittaja
• osaa tehdä venesatamissa olevien
rakenteiden kuten laitureiden,
porttien, aisojen ja poijujen asentamiseen ja kunnossapitoon liittyvät
työt
• osaa toimia oikein luvattomalla
paikalla maissa tai vedessä olevan
veneen kanssa
• tuntee veneiden ja telakointitarvikkeiden yleiset säilytysohjeet
• osaa tehdä veneiden talvisäilytysalueiden syys- ja keväthoitotyöt.
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Liikuntapaikkojenhoitaja osaa hoitaa
venesatamiin liittyviä rakenteita.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa käyttää
ja huoltaa venesatamien kunnostuksessa käytettäviä koneita ja laitteita.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa hoitaa
satamien jätehuoltoon ja jätevesiin
liittyvät asiat ja tuntee niihin liittyvät
ympäristösäädökset.

Laiturirakenteiden hoitaminen
Tutkinnon suorittaja
• osaa vaihtaa laituriponttonien
sivupiirut, valmistaa väli- ja laskusillat, tehdä puurakenteisten laitureiden kunnostustyöt, asentaa
rantaketjut, korjata väliketjut,
oikaista laiturit ja asentaa
kiinnitysaisat ja kiinnitysrenkaat
• osaa tehdä poiju- ja laiturirakenteiden betonipainojen valutöitä.
Koneiden ja laitteiden käytön
hallinta ja huolto
Tutkinnon suorittaja
• osaa ajaa autoa, venettä, työlauttaa,
traktoria, mönkijää ja moottorikelkkaa
• osaa käyttää erilaisia ammattiin
liittyviä pienkoneita esim. moottorisahaa
• osaa työssään hitsata ja tehdä
puutöitä
• osaa kaluston hoitoon ja huoltoon
liittyvät tehtävät
• tuntee merimerkit ja osaa vesillä
liikkumisen säännöt.
Satamien jätehuollon ja jätevesien
hoito
Tutkinnon suorittaja
• tuntee venesatamiin liittyvät
ympäristösäädökset
• osaa hoitaa pilssi- ja septivesitankkien imutyhjennyslaitteita
• osaa järjestää venesataman jätehuollon.

c) Ammattitaidon osoittamistavat

Tämän tutkinnon osan näytöt järjestetään aidoissa työtilanteissa. Ammattitaito
arvioidaan työn suunnittelusta ja käytännön työtehtävistä. Näyttöä voidaan
täydentää keskusteluin, pohdinnoin ja kirjallisin esityksin. Arvioinnit kirjataan ja
palaute annetaan tutkinnonsuorittajalle mahdollisimman pian. Näyttöjen arvioinnin suorittavat opetuksen edustaja, työnantajan edustaja ja työntekijöiden edustaja.
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11 § Yrittäjyys
a) Ammattitaitovaatimukset

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa arvioida
henkilökohtaisia mahdollisuuksiaan ja
valmiuksiaan toimia mahdollisesti alan
yrittäjänä.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa
tarkastella alaa ja sen tarjoamia yritystoiminnan käynnistämisen ja kehittämisen mahdollisuuksia ja riskejä.

Liikuntapaikkojenhoitaja tuntee
erilaisia yritystoiminnan aloitustapoja
ja -muotoja ja osaa kehittää karkean
liikeidean omalle yritykselleen.

b) Arvioinnin kohteet ja kriteerit

Omien yrittäjävalmiuksien
arvioiminen
Tutkinnon suorittaja
• tietää, millaiset henkilökohtaiset
valmiudet tukevat yrittäjänä menestymistä ja osaa tältä pohjalta eritellä
arvojaan sekä arvioida omia
valmiuksiaan toimia yrittäjänä
• osaa laatia itselleen asiantuntijoiden
opastuksella kehittymissuunnitelman yrittäjänä toimimiseksi.
Yrityksen toimintaedellytysten
selvittäminen
Tutkinnon suorittaja
• on tutustunut toimialaan niin, että
osaa tarkastella sen tulevaisuuden
näkymien ja kehityksen sekä markkinoiden mahdollisuuksia oman
yritystoiminnan käynnistämisen
kannalta
• osaa tarkastella oman mahdollisen
yrityksensä toiminnan tuloksellisuutta ja kannattavuutta
• osaa tarkastella yrittäjyyttä yrittäjän
toiminnan vastuiden ja velvoitteiden
näkökulmasta
• osaa tarkastella yrittäjyyttä myös
työnantajana toimimisen näkökulmasta.
Liikeidean laadinta
Tutkinnon suorittaja
• osaa vertailla vaihtoehtoisia tapoja
käynnistää yritystoimintaa ja osaa
keskustella asiantuntijoiden kanssa
oman mahdollisen yritystoimintansa
vaihtoehdoista
• osaa yhdessä asiantuntijoiden kanssa
kehittää yritykselleen karkean liikeidean ja tietää, millaisia taloudellisia, tuotannollisia ja henkisiä
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resursseja mahdollisen yritystoiminnan aloittaminen vaatii
• osaa asiantuntijoiden kanssa
arvioida yritysideansa onnistumisen
mahdollisuuksia.

Liikuntapaikkojen hoitaja osaa luoda
asiakas- ja verkostosuhteita.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa toimia
yritystoiminnan talouden tärkeimpiä
periaatteita noudattaen.

Liikuntapaikkojenhoitaja osaa käyttää
asiantuntijapalveluja.
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Asiakas- ja verkostosuhteiden
luominen
Tutkinnon suorittaja
• osaa pohtia vaihtoehtoja ja mahdollisuuksien mukaan rakentaa
yrityksen jatkuvuuden kannalta
merkittäviä asiakas- ja verkostosuhteita
• osaa hahmotella em. verkostokumppanien kanssa sopimuksia
asiantuntijapalveluja hyödyntäen.
Taloudellinen toiminta
Tutkinnon suorittaja
• osaa valita yrityksen kannattavuuteen vaikuttavia toimia ja hinnoitella palveluja myös markkinalähtöiset tekijät huomioiden
• ymmärtää alan tarjouskäytännöt ja
osaa laatia tarjouksia
• tiedostaa vastuunsa ja velvollisuutensa sopimusosapuolena
• tuntee kirjanpidon ja tilinpäätöksen
yleiset periaatteet sekä osaa pohtia
taloudellisen toiminnan kehittämismahdollisuuksia tarvittaessa yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa
• osaa yhdessä asiantuntijoiden kanssa
laatia yritykselleen karkean tulosennusteen ja hankkia asiantuntijapalveluja verotuskysymysten
ratkaisemiseen.
Asiantuntijapalvelujen käyttö
Tutkinnon suorittaja
• osaa hakea yrityksen perustamisessa
ja toiminnan eri vaiheissa
tarvitsemiaan tietoja ja asiantuntijapalveluja.

c) Ammattitaidon osoittamistavat

Ammatillinen osaaminen näytetään laatimalla alustava liikeidea omalle yritykselle.
Tätä täydennetään toiminnan edellytyksiä ja riskejä kartoittavilla selvityksillä,
tuotoksilla ja laskelmilla. Tutkinnon suorittaja tekee myös henkilökohtaisen arvion
ja kehittymissuunnitelman omista mahdollisuuksistaan ja valmiuksistaan toimia
yrittäjänä. Näyttöä syvennetään asiantuntijoiden kanssa käytävällä arviointikeskustelulla, jossa dokumenttien ja arviointien pohjalta tarkennetaan ja
täsmennetään yrittäjäksi aikovan kykyä toimia yrittäjänä ja valmiuksia tehdä
ratkaisuja yritystoiminnan mahdollisesta aloittamisesta.
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LIITE
Liikuntapaikka-alan arvoperusta

Liikuntapaikoilla, niiden rakentamisella ja hoitamisella on tärkeä yhteiskunnallinen
merkitys. Liikuntapaikkojen toiminta perustuu liikuntalakiin ja Unescon hyväksymään liikuntakasvatuksen ja urheilun peruskirjaan. Hyvällä liikuntapaikalla ja
liikuntatoiminnalla on merkittävä terveyttä edistävä ja ylläpitävä vaikutus. Yhteiskunnan rakentamille ja rahoittamille liikuntapaikoille sekä niiden käytölle tulee
laatia eettiset periaatteet. Liikuntapaikkojen toiminnan tulee olla terveyttä edistävää,
ja sen tulee olla sopusoinnussa luonnon ja ympäristön kanssa. Liikuntapaikkatoiminnan tulee tukea sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Liikuntapaikkojen tason, laadun ja palvelun tulee vastata laajojen käyttäjäryhmien ja
erityisryhmien tarpeita kansallisesti ja kansainvälisesti.
Yhteiskunnallisena investointikohteena liikuntapaikat tarvitsevat ammattitaitoisia ja osaavia liikuntapaikkojenhoitajia ja liikuntapaikkamestareita. Liikuntapaikka-alan työn laadukkuus sekä muutos- ja uudistumistarve edellyttävät jatkuvaa
alan ja henkilöstön koulutuksen kehittämistä.
Liikuntapaikkojenhoitajan ammatin kuvaus

Liikuntapaikkojenhoitaja toimii monipuolisissa ulko- ja sisäliikuntapaikkojen
hoitotehtävissä sekä asiakaspalvelu- ja valvontatehtävissä. Työtä tehdään vaihtelevissa
liikuntaympäristöissä eri vuodenaikoina joko kunnan tai yksityisen liikuntapalveluyrittäjän palveluksessa tai yksityisenä yrittäjänä.
Liikuntapaikkojenhoitajan tulee tuntea tärkeimpien liikuntalajien vaatimukset
suorituspaikkojen rakenteille, varusteille ja hoidolle harjoitus- ja kilpailuissa.
Häneltä edellytetään monipuolisia liikuntapaikkojen hoito-, huolto- ja korjaustöiden teknisiä tietoja ja taitoja. Hänen tulee tuntea eri liikuntalajien ominaisuudet
ja sääntöjen vaatimukset suorituspaikoille harjoitus- ja kilpailuoloissa. Hänen tulee
opastaa asiakkaita turvalliseen liikuntapaikan käyttöön.
Liikuntapaikkojenhoitajan tulee olla yhteistyökykyinen asiakaspalvelija ja
liikuntapaikan markkinoija. Hänen on osattava ratkaista palvelu- ja muissa työtilanteissa eteen tulevia ongelmia yhteistyökykyisesti ja joustavasti.
Liikuntapaikkojenhoitajan on suoriuduttava itsenäisesti ja oma-aloitteisesti
liikuntapaikkojen työtehtävissä. Hänen tulee osata käyttää hoitokoneita oikein ja
suorittaa ennakoivat huoltotyöt. Hänen täytyy tuntea liikuntapaikkojen päällysteet,
pintamateriaalit, valaistus-, LVI- ja automaatiotekniikka sekä informaatiotekniikan
vaatimukset.
Liikuntapaikkojenhoitajan on osattava suunnitella päivittäiset työtehtävät ottaen
huomioon sää- ja käyttöolot. Hänen pitää tuntea erityisryhmien vaatimukset
suorituspaikoille ja osata järjestää eri asiakasryhmien tarvitsemat liikuntavälineet ja
-telineet niiden käyttötarpeen mukaisille paikoille.
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