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Osaamisen tunnistaminen

MITÄ OSAAMISEN TUNNISTAMINEN ON? 

Työtoimipaikoilla hankittavan osaamisen kuvaamista ammatillisten tutkintojen kielellä. 

Kuntouttavan työtoiminnan osastojen ja ryhmien työtehtävät kuvataan ja katsotaan mihin 

ammatilliseen perustutkintoon tai tutkinnon osaan ne soveltuvat.

Osaamistodistukseen dokumentoidaan asiakkaan osaaminen yhteiselle kielelle ammatillisten 

oppilaitosten kanssa.

Osaamisen tunnistamisen prosessi työtoimipaikoilla sekä 

siitä syntyvät dokumentit on tehty yhteistyössä alan ammatillisten 

koulutuksen asiantuntijoiden kanssa
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Osaamisen tunnistaminen 

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN HYÖDYT

Osaamisen tunnistaminen mahdollistaa työtoimipaikoilla kerrytetyn osaamisen tekemistä 

näkyväksi. Osaaminen kirjataan osaamistodistukseen, josta on hyötyä työnhaussa ja 

mahdollisesti ammatillisissa opinnoissa. 

• Ammatillisissa opinnoissa todistuksesta voi olla apua opintojen etenemisessä. On 

kuitenkin huomattava, 

• että se ei avaa suoraa väylää minkään oppilaitokseen opiskelijaksi. Se ei myöskään ole 

valmis tutkinto. 

• Osaamistodistus auttaa tunnistamaan jo työtoiminnan, työkokeilun tai palkkatukityön 

aikana ammatillista osaamista ja tukemaan sen kehittymistä entistä suunnitelmalli-

semmin.
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Osaamisen tunnistamisessa on kolme vaihetta 

1. OPPIMISYMPÄRISTÖN TUNNISTAMINEN

Ammatillisen koulutuksen asiantuntija tunnistaa oppimisympäristön. Työpaikka tarjoaa aidot 

puitteet työtehtävien tekemiseen ja siellä suoritettavista työtehtävistä voidaan tunnistaa 

ammatillisen tutkinnon osia.

Oppimisympäristön tunnistamisesta tehdään tunnistamisraportti, johon kirjataan mm. 

käytettävissä olevat tilat, työvälineet, palvelutehtävät, henkilöstö ja tarvittavat yhteyshenkilöt 

sekä se ammatillinen tutkinnon osa, jotka ao. kokonaisuudessa voidaan tunnistaa.
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Osaamisen tunnistamisessa on kolme vaihetta 
jatkuu 

2. OSAAMISEN TUNNISTAMINEN

• Työtoimipaikan osaston tai ryhmän työtehtäviä on verrattu ammatillisten tutkintojen 

perusteisiin ja ne on kirjattu osaamisen tunnistamislomakkeeseen (taulukkomuodossa). 

Tämä lomake on työnjohtajan/työpajan ohjaajan sekä asiakkaan työväline osaamisen 

havainnoinnissa ja dokumentoinnissa.

• Työnjohtaja/työpajan ohjaaja sekä asiakas itse kirjaavat saavutetun osaamisen 

lomakkeeseen, kun se on yltänyt tutkinnon perusteissa vaaditulle tasolle (tyydyttävä T1/osaa 

ohjatusti).

• Tämän lomakkeen avulla voidaan havainnoida myös asiakkaan aiempaa osaamista ja 

suunnitella sekä toteuttaa asiakkaan osaamisen tunnistamiseen vaadittava ajanjakso 

osastolla tai ryhmässä. Se tekee myös näkyväksi työtoimintapaikkojen tuottaman osaamisen 

osastoilla/ ryhmissä asiakkaalle sekä ammatilliselle oppilaitokselle, työnantajille että 

ulkopuolisille tahoille. 
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Osaamisen tunnistamisessa on kolme vaihetta 
jatkuu

3. OSAAMISTODISTUS

• Työtoimipaikoilla havainnoitu ja dokumentoitu osaaminen kirjataan lopuksi 

osaamistodistukseen, jonka asiakas saa käyttöönsä. Osaamistodistus sisältää yksilöitynä 

sen osaamisen, jonka asiakas on työtoiminnassa hankkinut ja osoittanut. Saadulla 

osaamistodistuksella on suuri merkitys ammatillisen itsetuntemuksen kehittymiselle ja se 

antaa rohkeutta tarttua vaativimpiinkin ammatillisiin haasteisiin. 
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Lisätietoa osaamisen 
tunnistamisesta
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Stadin ammatti- ja aikuisopisto, Työelämä- ja 
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Stadin soten
työtoiminnan

työtoimintapaikka
kohtaiset 

ammatilliset 
tutkinnon osat
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Työtoimintapaikkakohtaiset 
tutkinnon osat

Avotyötoiminta

Kustaankartanon ryhmä ja liikuntapaikat

 Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen (Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 

perustutkinto 2018, Kiinteistönhoidon osaamisala)

 Tuotteiden pintakäsittelyn perustyöt (Pintakäsittelyn perustutkinto 2018, 

Tuotemaalauksen osaamisala)

Kotihoidon tukiryhmät

 Avustamis- ja asiointipalveluiden tuottaminen (Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 

perustutkinto 2018, Kotityöpalveluiden osaamisala)

 Ylläpitosiivouspalvelut (Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 2018, 

Kotityöpalveluiden osaamisala)

Kahvila Sumppila

 Kahvilapalvelut (Ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2018, valinnainen tutkinnon 

osa)

Luonto- ja ympäristöhoidon ryhmät

 Ympäristö- ja luontokohteiden kunnostaminen ja hoito (Luonto- ja ympäristöalan 

perustutkinto 2018)
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Työtoimintapaikkakohtaiset 
tutkinnon osat

Pakilan työkeskus

Ruoka- ja toimitilapalvelut

• Kahvilapalvelut (Ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2018, valinnainen tutkinnon osa)

• Keittiön ruokala (Ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2018, Ravitsemuspalveluissa 

toimiminen)

• Ylläpitosiivouspalvelut (Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 2018, Toimitilahuollon 

osaamisala)

Verhoomo

• Verhoilu, ompelu (korjaaminen taideteollisuusalalla, Taideteollisuusalan perustutkinto 2018, 

verhoilualan osaamisala), Yrityskohtainen huonekalujen verhoilu

• Sisustaja (soveltaen Käsi- ja taideteollisuusalan ammattitutkinnon osia)

• Restaurointi (Taideteollisuusalan perustutkinto 2018, Entisöinnin osaamisala)

Maalaamo

• Tuotteiden pintakäsittelyn perustyöt (Pintakäsittelyalan perustutkinto 2018, Tuotemaalauksen                                 

osaamisala)

• Restaurointi (Taideteollisuusalan perustutkinto 2018, Entisöinnin osaamisala)

• Puusepänalan tuotteen valmistaminen (Taideteollisuusalan perustutkinto 2018, Puusepänalan 

osaamisala)

• Sisustaja (soveltaen Käsi- ja taideteollisuusalan ammattitutkinnon osia)
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Työtoimintapaikkakohtaiset 
tutkinnon osat

Pakilan työkeskus jatkuu

Puutyöt

• Puusepänalan tuotteen valmistaminen (Taideteollisuusalan perustutkinto 2018, Puusepänalan 

osaamisala)

• CNC-työstäminen puutuoteteollisuudessa (Puuteollisuuden perustutkinto 2018)

• Restaurointi (Taideteollisuusalan perustutkinto 2018, Entisöinnin osaamisala)

• Sisustaja (soveltaen Käsi- ja taideteollisuusalan ammattitutkinnon osia)

Metallityöt

• Hitsaus (Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, Tuotantotekniikan osaamisala)

• Korjaus- ja asennushitsaus(Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, Tuotantotekniikan 

osaamisala)

Logistiikkapalvelut

• Tavaran vastaanotto ja säilytys (Logistiikan perustutkinto 2018, Varastopalvelujen osaamisala)

• Tavaran keräily ja lähetys (Logistiikan perustutkinto 2018, Varastopalvelujen osaamisala)

• Inventointi- ja saldonhallinta (Logistiikan perustutkinto 2018, Varastopalvelujen osaamisala)

• Varastoalan tietojärjestelmä (Logistiikan perustutkinto 2018, Varastopalvelujen osaamisala)
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Työtoimintapaikkakohtaiset 
tutkinnon osat

Uusix-verstaat

Puu & Pinta 

 Puusepänalan tuotteen valmistaminen (Taideteollisuusalan perustutkinto 2018, Puusepänalan 

osaamisala)

 Tilan stailaaminen Asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen (Taideteollisuusalan perustutkinto 2018, 

valinnaisia tutkinnon osia)

 Tuotteiden pintakäsittelyn perustyöt (Pintakäsittelyalan perustutkinto 2018,Tuotemaalauksen osaamisala)

Rakennus & Huolto 

 Tuotteiden pintakäsittelyn perustyöt (Pintakäsittelyalan perustutkinto 2018, Tuotemaalauksen osaamisala)

Puhtauspalvelut

 Ylläpitosiivous (Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 2018,Toimitilahuollon osaamisala) 

 Perussiivous Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 2018,Toimitilahuollon osaamisala)

 Asiakaslähtöisten kiinteistöpalveluiden tuottaminen (Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 2018, 

Kiinteistöhoidon osaamisala)

Ompelimo

 Tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen(Tekstiili- ja muotialan perustutkinto 2018)

 Sisustustekstiilien valmistaminen(Tekstiili- ja muotialan perustutkinto 2018)

 Sarjatuotannossa toimiminen (Tekstiili- ja muotialan perustutkinto 2018)
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Työtoimintapaikkakohtaiset 
tutkinnon osat

Uusix-verstaat jatkuu

Kierrätys & kuljetus

 Tavaran vastaanotto ja säilytys (Logistiikan perustutkinto 2018, varastopalvelujen osaamisala)

 Tavaran keräily ja lähetys (Logistiikan perustutkinto 2018, varastopalvelujen osaamisala)

 Inventointi ja saldonhallinta (Logistiikan perustutkinto 2018, varastopalvelujen osaamisala)

 Tavaran kuljettaminen (Logistiikan perustutkinto 2018, kuljetuspalvelujen osaamisala)

Pakkaus & Postitus

 Tavaran vastaanotto ja säilytys (Logistiikan perustutkinto 2018, varastopalvelujen osaamisala)

Fillari & Metalli

 Metallisepänalan tuotteen valmistaminen (Taideteollisuusalan perustutkinto 2018)

 Korjaaminen taideteollisuusalalla (Taideteollisuusalan perustutkinto 2018)

Myynti

 Inventointi- ja saldonhallinta (Logistiikan perustutkinto 2018, Varastopalvelujen osaamisala)

 Myynti (Liiketoiminnan perustutkinto, Myynti 2018)

 Asiakaspalvelu (Liiketoiminnan perustutkinto 2018)
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Työtoimintapaikkakohtaiset 
tutkinnon osat

Uusix-verstaat jatkuu

Muusix-Kyläsaari ja Suvilahti

 Ravitsemuspalveluissa toimiminen (Ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2018)

Muusix-Suvilahti

 Ravitsemuspalveluissa toimiminen (Ravintola- ja catering-alan perustutkinto 2018)

Tietotekniikka ja PC-kierrätys

 Palvelutehtävissä toimiminen (Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2018)

 Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto (Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2018)

 Ylläpitotehtävässä toimiminen (Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2018)

 Palveluiden käyttöönotto ja tuki (Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2018)

 Palveluohjelmistojen hallinta ja virtuaali-sointi (Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 

2018)Tietokantojen hallinta (Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2018)

 Tietoturvan ylläpito (Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2018)

 Käytön tuen prosessien vakiointi(Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2018)
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Työtoimintapaikkakohtaiset 
tutkinnon osat

Paino & Kutomo

 Viimeistys ja värjäys (Tekstiili- ja muotialan perustutkinto 2018)

 Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja valmistaminen (Taideteollisuusalan perustutkinto 2018)

Viestintä

 Media-alalla toimiminen (Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto 2018)

Kädentaito

 Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja valmistaminen(Taideteollisuusalan perustutkinto 2018)

Keramiikka & Koru

 Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja valmistaminen (Taideteollisuusalan perustutkinto 2018)

Uusix-verstaat jatkuu



Osaamisen tunnistaminen
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OSAAMISEN TUNNISTAMISEN ASIAKASPROSESSI

Ennen osaamisen tunnistamista:

• asiakkaan tulisi olla riittävän pitkään työtoiminnassa. Tällöin asiakas pääsee tutustumaan 

työtoimipaikkaan ja sen tehtäviin. Samalla työnjohto pystyy tutustumaan asiakkaaseen 

• asiakkaan elämänhallinnan tulee olla vähintään riittävää ja suomenkielen taidon tulee olla 

sillä tasolla, että osallistuja pystyy ymmärtämään ja kommunikoimaan suomenkielellä

• asiakkaalle kerrotaan mahdollisuudesta osallistua osaamisen tunnistamiseen ja mitä sillä 

tarkoitetaan. Osaamisen tunnistaminen otetaan puheeksi myös väliarviointikeskustelussa 

ja se on olennainen osa työtoimintaa. 

• keskustelussa ovat mukana asiakas, työnjohtaja/ohjaaja/työpajaohjaaja, vastuutyöntekijät 

ja tarvittaessa työvalmentaja tai kuntoutusohjaaja. Keskustelussa sovitaan osaamisen 

tunnistamisen aloittamisesta ja tieto kirjataan asiakkaan sijoituspäätökseen



Osaamisen tunnistaminen

31.5.2021 Avotyötoiminta, Pakilan työkeskus, Uusix-verstaat 17

Osaamistodistus

Kirjataan osaamisen tunnistamisen päätteeksi. Todistukseen listataan saavutettu 

osaaminen tutkinnon osien mukaan. Osaamisen tunnistaminen on vapaaehtoista 

asiakkaalle, joten se on mahdollista myös keskeyttää. Tällöin voidaan kirjoittaa 

osaamistodistus niiden tutkinnon osien osalta, joista osaamista on saavutettu. 

Todistuksesta tulostetaan kaksi (2) kappaletta, joihin tulee työnjohtajan sekä 

työtoimipaikan johtajan alkuperäiset allekirjoitukset. 

Todistukseen liitetään mukaan täytetty osaamisen tunnistamislomake. Toinen 

todistuksesta liitteineen annetaan asiakkaalle ja toinen kappale lähetetään sisäisessä 

postissa toimistopalveluihin (Toimisto 5) arkistoitavaksi.

Lähettävän tahon ja asiakkaan kanssa voidaan sopia osaamistodistusten 

toimittamisesta suojatulla sähköpostilla omatyöntekijälle, joka skannaa sen 

asiakastietojärjestelmään.



Osaamisen tunnistaminen
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Prosessin kesto

Osaamisen tunnistaminen työtoimipaikalla on pitkäkestoinen prosessi, jonka kesto 

on yksilöllinen. Kestoon vaikuttaa asiakkaan oppimisvalmius sekä tutkinnon osien

laajuus ja määrä. Jatko-ohjauksesta vastaa asiakkaan lähettävä taho yhdessä 

muiden toimijoiden kanssa (esim. oppilaitokset).



Osaamisen tunnistaminen
TYÖNJAKO

Vastuutyöntekijä vastaa työtoiminnan asiakasprosessista sekä asiakkaiden 

jatkosuunnitelmien tekemisestä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa (mm. 

oppilaitokset). Lisäksi vastuutyöntekijällä on kokonaiskuva asiakkaan osaamisen 

tunnistamisen prosessista, eli milloin havainnointi on alkanut, millä osastolla/ryhmässä, 

miten prosessi etenee sekä milloin päättyy. 

TYÖTOIMINTAPAIKAN JOHTAJA

Työtoimipaikan johtajilla on vastuu oman työtoimipaikan osaamisen tunnistamisen 

toteutuksesta ja seurannasta sekä vastaa verkostoyhteistyöstä osaamistunnista-

mistyöryhmän kanssa ja vastaa osaamisen tunnistamiseen liittyvästä tiedottamisesta 

työtoimintapaikalla.
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Osaamisen tunnistaminen
TYÖNJAKO

TYÖNJOHTAJA/OHJAAJA

Työnjohtajan/ohjaajan vastuulla on osaamisen tunnistamisen käytännön työ, johon 

kuuluu asiakkaan ohjaus ja osaamisen kehittäminen sekä asiakkaan osaamisen 

havainnointi ja dokumentointitunnistuskeskustelujen pitäminen sekä yhteydenpito 

työtoimipaikan johtajan ja asiakkaan vastuutyöntekijän kanssa.

KUNTOUTUSOHJAAJA  

Kuntoutusohjaaja voi sovitusti olla mukana asiakkaan osaamisen 

tunnistamisprosessissa.

TYÖVALMENTAJA 

Työvalmentaja on sovitusti mukana asiakkaan osaamisen tunnistamisprosessissa.
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Osaamisen tunnistaminen

OSAAMISEN TUNIISTAMISEN TYÖRYHMÄ

Työryhmä vastaa työtoimipaikkojen osaamisen tunnistamisen seurannasta, koordinoinnista ja 

kehittämisestä:

kokoontuu säännöllisesti ja toimii itsenäisenä työryhmänä

kokouksissa mukana Stadin ammatti- ja aikuisopistosta Sanna Velin ja Jonna Huhtaniska

kokoukset työtoimipaikoilla tai Teams-välitteisinä

Avotyötoiminta Pakilan työkeskus Uusix-verstaat

ts johtaja Vastaava työnjohtaja Vastaava työnjohtaja

Arja Taimiaho Piiu Merivirta von Hellens Sari Markkanen

p. 09 310 32585 p. 09 310 74164 p. 09 310 32583

,arja.taimiaho@hel.fi piiu.merivirta@hel.fi rea.sahlberg@hel.fi

Työvalmentaja

Vaula Koukkula

p. 09 310 41278
vaula.koukkula@hel.fi
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Osaamisen tunnistaminen

OSAAMISEN TUNIISTAMISEN TYÖRYHMÄ

Mukana työryhmän työskentelyssä:

Stadin ammatti- ja aikuisopisto

opettaja Sanna Velin

opettaja Jonna Huhtaniska

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN VERKOSTO

Ohjausryhmä

• työtoimipaikkojen johtajat kokoontuvat säännöllisesti ja Pakilan työkeskuksen johtaja 

Tapani Teurokoski toimii laajan osaamisverkoston kokouksien kokoonkutsujana ja 

puheenjohtajana.
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Työtoimipaikkojen yhteystiedot

AVOTYÖTOIMINTA

johtaja Anne Valppu-Vanhainen p. 09 310 32502

anne.valppu-vanhainen@hel.fi

ts johtaja Arja Taimiaho p. 310 32585

arja.taimiao@hel.fi

Ryhmien vastaavat työnjohtajat/ohjaaja:

Luonto- ja ympäristöryhmät

vastaava työnjohtaja Ismo Ahokainen p. 09 310 32504

ismo.ahokainen@hel.fi

Rakennus- ja kiinteistönhoidon ryhmät

vastaava työnjohtaja Sakari Jaatinen p. 09 310 32519

sakari.jaatinen@hel.fi

Kotihoidon tukiryhmät

vastaava ohjaaja Kristiina Väinölä p. 09 310 74145

Kristiina.vainola@hel.fi

mailto:anne.valppu-vanhainen@hel.fi
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Työtoimipaikkojen yhteystiedot

Pakilan työkeskus

johtaja Tapani Teurokoski p. 09 310 69732 tapani.teurokoski@hel.fi

Osastojen vastaavat työnjohtajat:

Maalaamo

Marko Kasto p. 09 310 69737 marko.kasto@hel.fi

Puutyöt

Keijo Konttinen p. 09 310 69736 keijo.konttinen@hel.fi

Metallityöt

Heikki Lipiäinen p. 09 310 69738 heikki.lipiainen@hel.fi

Logistiikkapalvelut

Piiu Merivirta von Hellens 

p. 09 310 74164 piiu.merivirta@hel.fi

Verhoomo

Pertti Nyyssönen p. 09 310 69735 pertti.nyyssonen@hel.fi

Ruoka- ja toimitilapalvelut

Raija Huovinen p. 09 310 69742 raija.huovinen@hel.fi

mailto:piiu.merivirta@hel.fi
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Työtoimipaikkojen yhteystiedot

UUSIX-VERSTAAT

johtaja Vuokko Oikarinen p. 09 310 89510 

vuokko.oikarinen@hel.fi

Vastaavat työnjohtajat:

Kyläsaari

Heikki Kela p. 09 310 88204 

heikki.kela@hel.fi

Suvilahti

Rea Sahlberg p. 09 310 32583 

rea.sahlberg@hel.fi

työvalmentaja

Vaula Koukkula p. 09 310 41278 

vaula.koukkula@hel.fi

Osastojen/pajojen työnjohtajat sähköposti

etunimi.sukunimi@hel.fi

mailto:rea.sahlberg@hel.fi
mailto:vaula.koukkula@hel.fi

