
Tutkintoja ja tutkinnon osia  
voi suorittaa myös 

työtoiminnassa   
Tietoa ohjaajille ja opetushenkilöstölle

Tutkintoja työtoiminnassa opinnollistamisen avulla -hankkeen  
tavoitteena on ollut näyttötutkintoihin hakeutumisen edistäminen  
uusista oppimisympäristöistä, joista ei ole aktiivisesti osattu hakeutua  
tutkintotilaisuuksiin tai niissä ei ole suoritettu tutkintoja. 

Näitä oppimisympäristöjä ovat erityisesti julkisen ja kolmannen sektorin  
pajat, työelämän toimintaympäristöt, järjestöt (myös urheilujärjestöt) sekä  
vankilat. Olennaista on yhteistyö paikallisten toimijoiden, kaupunkien ja  
kuntien työpajojen, kolmannen sektorin toimijoiden, kuntouttavan  
työtoiminnan ja työtoiminnassa mukana olevien järjestöjen kanssa. 
 
Tässä esitteessä kerrotaan miten tutkinnon osan tai koko tutkinnon  
suorittamisesta kiinnostunut henkilö kohdataan ja kuinka hänen  
osaamistaan tunnistetaan ja tunnustetaan. 

Tavoitteena on myös tuoda tunnetummaksi näyttötutkintojärjestelmän  
mahdollisuudet myös erilaisissa ympäristöissä työskenteleville. 

Yhteystiedot: 

Luksia, www.luksia.fi 

Keskuspuiston ammattiopisto, www.keskuspuisto.fi 

Kanneljärven Opisto, www.kannelopisto.fi

Kisakallion Urheiluopisto, www.kisakallio.fi

Tutkintoja työtoiminnassa opinnollistamisen avulla  
–kehittämishanke 2015-2016, rahoittaja Opetushallitus 

 

Työtoiminnan piirissä olevilla henkilöillä on myös tutkinnon 
suorittamisen mahdollisuus. Työtoiminnalla tarkoitetaan 

julkisen ja kolmannen sektorin työtoiminnan kohteita, 
työpajoja, urheiluseuroja, järjestöjä ja vankiloita.



Työpajan rooli
Asiakkaan askeleet osaamisen tunnistamisesta  
osaamistodistukseen:

1. Nonformaalin oppimisympäristön 
tunnistaminen
Työpajan/järjestön työympäristö  
tunnistetaan alan ammattilaisen kanssa  
ja siitä tehdään oppimisympäristön  
tunnistamisraportti.

 2. Työtehtävien mukaisen tutkinnon osan valinta
 Työpajalle valitaan opinnollistettavat tutkinnon osat,  
 jotka avataan Opetushallituksen tutkinnon perusteiden  
 mukaisesti (ePerusteet1) työympäristön toimintojen  
 mukaan. Kirjataan ne osaamistodistuksen liitteeseen.

  3. Osaamisen näkyväksi tekeminen
  Työpajan/järjestön työntekijä tunnistaa asiakkaan  
  osaamista.

  
  4. Dokumentointi
  Asiakas saa tunnistetusta osaamisestaan 
  osaamistodistuksen liitteineen.

 5. Osaaminen viralliseksi tutkinnoksi
 Asiakas haluaa edetä suorittamaan tutkintoa tai 
 tutkinnon osaa ja ottaa yhteyttä alan oppilaitokseen.

6. Osaaminen näkyväksi ja viralliseksi - Validointi
Oppilaitoksessa asiakkaan osaaminen 
tunnistetaan ja tunnustetaan henkilökohtaistamisen 
käytäntöjen ja ohjeiden mukaisesti. 
Kun asiakas on toiminut kyseessä olevan 
alan tehtävissä ja hänellä on tutkinnon 
edellyttämä osaaminen, on mahdollisuus 
suorittaa tutkinto tai sen osa ilman 
valmistavaa koulutusta2.

Oppilaitoksen rooli
Asiakkaan askeleet osaamistodistuksesta tutkinnon osaan. Myös hyvin erilaissa oppimi-
sympäristöissä hankittua osaamista halutaan usein virallistaa ja saada osaamisesta viral-
linen tutkintotodistus tai todistus tutkinnon osan suorittamisesta. 

1. Dialogi
Käy henkilökohtainen keskustelu asiakkaan kanssa, jossa tunnistatte yhdessä hänen 
aiemmin hankittua osaamistaan. Hyvällä ohjauksella ja avoimilla kysymyksillä saat hakijas-
ta laaja-alaista osaamista esille, joka hyödyttää hänen polkuaan kohti tutkinnon suoritta-
mista.

2. Mikä on asiakkaalle oikea tutkinnon osa?
Tietääkö asiakas mihin on todella hakemassa ja mistä on kiinnostunut. Ole realisti vaikka 
kunnioitat hakijan unelmia ja kuuntelet hänen toiveitaan. Huomioi työllistymisen mah-
dollisuudet3.

3. Henkilökohtaistamisprosessi muista oppimisympäristöistä tuleville
Henkilökohtaistaminen aloitetaan hakeutumisvaiheessa! Käytä organisaation omaa hen-
kilökohtaistamiskaavaketta. 

4. Osaamistodistus ja muut dokumentit
Osaamistodistus on mainio työkalu tunnistaa osaamista. Muista kartoittaa myös muu 
hankittu osaaminen, esimerkiksi harrastusten kautta hankittu josta asiakkaalla ei ehkä ole 
dokumentteja. Hyvin avattu työtodistus toimii myös osaamisen dokumenttina.   

5. Asiakkaan vaihtoehtoja
Asiakas ohjataan 
a) tutkintotilaisuuteen osaamisen tunnustamista varten 
b) hankkimaan vielä puuttuvaa osaamistaan työpaikalleen tai opiskelemalla 
c) tutkintoon valmistavaan koulutukseen tai 
d) välityömarkkinoille jos tutkinnon suorittaminen ei näytä ajankohtaiselta tai 
todennäköiseltä.

6. Ammattitaidon tunnustamismahdollisuus
Tutkinnon suorittamisen suunnitelmassa lukee, miten tutkinnon suorittaja osoittaa vaaditun 
ammattitaidon. Ammattitaidon tunnustaminen vaatii tutkinnon järjestäjältä4 joustavuutta ja 
asiakaslähtöisyyttä, jotta kaikissa erilaisissa ympäristöissä hankittua osaamista voidaan 
tunnustaa. 

 
3 https://www.ammattibarometri.fi/posteri.asp?maakunta=uusimaa&vuosi=16ii&kieli=
4 koulutuksen järjestäjät, joilla on näyttötutkintojen järjestämissopimus kyseiseen tutkintoon 

1 https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/ammatillinenperuskoulutus 
2 http://www.oph.fi/julkaisut/2016/nayttotutkinto_opas_2016
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