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MITÄ OPINNOLLISTAMINEN ON? 

Opinnollistaminen on yhdistyksessä, järjestössä, työpajalla tai muussa työpaikassa 

hankittavan osaamisen tunnistamista ja dokumentoimista. Opinnollistaminen sopii 

työpajalla työskentelevälle, kuntouttavassa työtoiminnassa olevalle, työkokeilijalle, 

palkkatukityössä olevalle ja oikeastaan kenelle vaan, joka haluaa opetella jonkin 

ammatillisen tutkinnon mukaisia työtehtäviä. Oppimisympäristön tunnistamisessa 

toimintaympäristö avataan ammatillisten perustutkintojen kautta. 

Tunnistamisessa työpaikan arkitöihin sopivat tutkinnon osat avataan jokapäiväisiksi 

tekemisiksi. 

 

MITÄ HYÖTYÄ OPINNOLLISTAMISESTA ON? 

Osaaminen tehdään näkyväksi, usko omiin taitoihin lisääntyy ja henkilö saavuttaa 

ammatilliseen tutkintoon tarvittavaa osaamista. Se motivoi oppijaa ja auttaa 

kiinnostavan työn tai koulutuspaikan löytämisessä. Kun osaaminen on tutkinnon 

perusteiden mukaista, työskentely lyhentää opiskeluaikaa, jos valmentautuja 

hakeutuu myöhemmin opiskelijaksi. Tällä tavoin kertynyt osaaminen on yhtä 

arvokasta kuin oppilaitoksessa hankittu. Riittää, että osaamista on ja se näytetään. 

Työskentely on myös tavoitteellisempaa ja suunnitelmallisempaa ja työympäristön 

tehtävien avaaminen auttaa hahmottamaan työpaikkaa oppimisympäristönä.  

 

 

 

  

Yhdistyksen työtehtävien 
opinnollistaminen 
Tarmo-hankkeen aikana 
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ESIMERKKEJÄ OPINNOLLISTETUISTA TYÖTEHTÄVISTÄ 

Pintakäsittelyalan perustutkinto, Rakennusten korjausmaalaus, 50 osp 

 

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

osp 

 

  

Arvioinnin kohde 3: 

Opiskelija tekee työhön liittyviä tasoituksia, 

kittauksia, silotuksia ja hiontoja. 

1. käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita 
tarvittaessa 

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

3. tekee hiontatyöt annettujen ohjeiden 
mukaisesti 

4. havaitsee selvät ongelmatilanteet, mutta 
tarvitsee apua niiden ratkaisemiseen 

5. pääsee ohjauksen avulla valmiin pinnan 
laatuvaatimukset täyttävään käsittelyn 
lopputulokseen 

Työtehtävät yhdistyksessä: 

 

 

1.  käyttää kasvosuojainta ja hengityssuojainta, 

käyttää soveltuvia työvaatteita, käsineitä ja 

turvakenkiä 

2. tasoittaa reiät ja muut epätasaisuudet kitillä, 

levittää kitin tasaisesti siten, ettei hiomista ole 

paljoa 

3. hioo käsin hiomapaperilla 

4. ilmoittaa ohjaajalle huomatessaan 

ongelmatilanteita, kysyy rohkeasti apua 

5.  pohjustaa maalattavan pinnan oikein, suojaa 

pellin sokkelin rajasta, ottaa vastaan suullisen 

perehdytyksen ja palautetta ohjaajalta 

laatuvaatimuksiin liittyen 

Yksilöity osaamiskuvaus: 

 

 

Petteri on käyttänyt asianmukaisia 

suojavarusteita ja työvaatteita. 

Petteri on tehnyt hiontatöitä enimmäkseen 

itsenäisesti. Hän ottaa hyvin vastaan 

palautetta, ja useimmiten pääsee itsenäisesti 

laatuvaatimukset täyttävään lopputulokseen.  

Arvioinnin kohde 3: 

Opiskelija huolehtii yksilön ja 

ryhmän hyvinvoinnista ja 

turvallisuudesta. 

1. osallistuu yksilön 
hyvinvoinnista ja 
turvallisuudesta 
huolehtimiseen 

2. toimii ymmärtäen oman 
työnsä merkityksen asiakkaan 
hyvinvoinnille 

3. noudattaa työturvallisuutta 
koskevia säädöksiä, 
määräyksiä ja ohjeita 

4. hallitsee EA1-tasoiset taidot 

5. toimii hygieniaohjeistuksen 
mukaisesti 

 

Työtehtävät yhdistyksessä: 

 

 

 

1. osallistuu pienryhmäohjaajakoulutukseen, huomioi jokaisen 

lapsen, suunnittelee turvallista kerhotoimintaa, suunnittelee 

toimintaa niin että kaikilla on mahdollisuus osallistua, selvittää 

ensiapuavälineiden sijainnin, tutustuu lasten kanssa kerhotilaan ja 

varauloskäytäviin, viestii vanhemmille toiminnasta, tarjoilee ja 

valmistaa välipalaa, huomioi allergiat 

2. keskustelee työyhteisön kanssa, osallistuu 

pienryhmäohjaajakoulutukseen, havainnoi lapsia, osallistuu 

ohjaajailtoihin, joissa käydään läpi lasten ja sidosryhmien (esim. 

sosiaaliohjaajat, oppilashuolto, järjestöt, terapeutit, perheneuvola, 

Nuorisoasema) palautetta toiminnasta  

3. ottaa vastaan koulutusta ja perehdytystä erityistä tukea 

tarvitsevien lasten kanssa toimimisesta (esim. aggressiivisuus, 

aistiyliherkkyydet) ja alaa ohjaavista laeista, huolehtii lasten 

turvallisuudesta, tekee havaintoja ryhmästä ja huomioi yksilöitä, 

perehtyy lasten erityisen tuen tarpeisiin, pitää ryhmät suljettuina 

4. ei toteudu 

5. ottaa vastaan perehdytyksen, huolehtii omasta ja lasten 

käsihygieniasta, säilyttää elintarvikkeita tarvittaessa jääkaapissa 

 

Yksilöity osaamiskuvaus: 

 

 

Laila on osallistunut 

pienryhmäohjaajakoulutukseen. Hän 

on kolmen kuukauden ajan 

suunnitellut ja toteuttanut kaksi kertaa 

viikossa kerhotoimintaa yhdessä 

työparinsa kanssa. Hän on tehnyt 

yhteistyötä työyhteisön ja kerholaisten 

vanhempien kanssa, mutta hän ei ole 

tehnyt yhteistyötä muiden 

sidosryhmien kanssa. Hän on 

toteuttanut turvallista kerhotoimintaa, 

ja vastannut erityisesti erään erityistä 

tukea tarvitsevan lapsen 

henkilökohtaisesta ohjauksesta 

tarvittaessa. Hän on tarjonnut 

kerhossa välipalaa hygieniaohjeita 

itsenäisesti noudattaen. 

Lailalla ei ole EA1-koulutusta. 
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OPINNOLLISTAMISPROSESSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhdistyksessä mietitään opinnollistamiseen sopivia työtehtäviä. Yhdistys ottaa yhteyttä Pohjois-Karjalan 
sosiaaliturvayhdistyksen Tarmo-valmentajiin: Mira Piiroinen, koulutusvalmentaja, 050 344 2765 tai Tytti 
Turpeinen, koulutusvalmentaja, 050 374 3273  

 

Koulutusorganisaation edustaja tutustuu yhdistyksen nettisivuihin ja haastattelee yhdistyksen työntekijää, minkä 

jälkeen miettii työtehtävien perusteella sopivan tutkinnon osan.  

Koulutusorganisaation edustaja ja Tarmo-valmentaja tekee yhdistyskäynnin (kesto noin kaksi tuntia), jossa 
verrataan tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksia yhdistyksen työtehtäviin. Koulutusorganisaation edustaja kirjaa 
ne ylös. 

Koulutusorganisaation edustaja laatii kartoituksen käynnin ja muun materiaalin perusteella. Kartoitukseen kirjataan 

ammattitaitovaatimuksia vastaavat tehtävät ja lisäksi kirjataan mitkä tehtävät eivät toteudu. 

Koulutusorganisaation edustaja lähettää kartoituksen yhdistykseen tarkastettavaksi ja tekee muokkaukset 

yhdistyksen kommenttien perusteella. Muokattu kartoituslomake lähetetään yhdistykselle pdf-muodossa.  

Henkilö aloittaa opinnollistetussa työtehtävässä. Aloitustapaamisessa on mukana yhdistyksen työpaikkaohjaaja, 

Tarmo-valmentaja, koulutusorganisaation edustaja sekä henkilö. Tapaamisessa käydään läpi työtehtävien 

kartoituslomake sekä oppimispäiväkirjan tekemistä.  

 

Henkilö tekee opinnollistettuja työtehtäviä noin 2-6 kk:n ajan. Tarvittaessa yhdistyksen työpaikkaohjaaja, 

Tarmo-valmentaja, koulutusorganisaation edustaja sekä henkilö tapaavat väliarviointitapaamisessa.  

 

 
Jakson lopussa yhdistyksen työpaikkaohjaaja, Tarmo-valmentaja, koulutusorganisaation edustaja sekä henkilö 

tapaavat loppukeskustelussa, jossa hankittu osaaminen merkitään kartoituslomakkeen kolmanteen 
sarakkeeseen.  

 

 

Henkilö saa koulutusorganisaation edustajalta osaamiskuvauksen, jonka allekirjoittaa hänen lisäkseen 

yhdistyksen edustaja. Osaamiskuvauksen liitteenä on kartoituslomake. 
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Opinnollistamista toteuttaa Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Tarmo-hanke 
yhteistyössä Riverian kanssa. 

 

Lisätietoja: 

 

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys: 

 
Mira Piiroinen, koulutusvalmentaja, p.  050 344 2765 
 
Tytti Turpeinen, koulutusvalmentaja, p. 050 374 3273 (Pielisen Karjala) 
 
etunimi.sukunimi@pksotu.fi  
 

Riveria: 

Elli Kauppinen, p. 050 462 0071 

Arja Aalto, p. 050 577 7821  

etunimi.sukunimi@riveria.fi  

 

Riverian koulutukset https://www.riveria.fi/hakijalle 

Riverian hakuneuvonta (mikä tutkinto olisi sopiva) 

https://www.riveria.fi/riveria/yhteystiedot/ 

Tutkintojen perusteet 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/kooste/ammatillinenkoulutus?hakutyyppi=

perusteet 
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