
Yksilöllinen osaamisesi on 
kuin palapeli. 

 
Palapeli muodostuu palasista, jotka

kuvaavat osaamisesi eri puolia. 
 

Jos sinulta puuttuu osaamista, 
jota tarvitset työssä tai henkilökohtaisissa

tavoitteissa, 
ammatillinen tutkinnon osa 

voi olla ratkaisu. 

P U U T T U U K O
O S A A M I S E S T A S I
J O K I N  P A L A N E N ?

Jos olet työssä ja haluat suorittaa työhösi
soveltuvan tutkinnon osan

oppisopimuksella, sovi asiasta työnantajasi
kanssa ja ota yhteyttä Lappian

oppisopimuspalveluihin. 
 

Jos haluat suorittaa tutkinnon osan 
omaehtoisesti, hae Lappiaan jatkuvassa

haussa nettisivujemme www.lappia.fi kautta. 
 

Jos haluat suorittaa tutkinnon osan
työttömyysetuudella, sovi asiasta aina ensin

TE-palvelujen tai, jos olet kuntakokeilun
asiakas, kotikuntasi työllisyyspalvelujen

kanssa.

 
 

Tutkinnon osat ovat osia 
ammatillisista perustutkinnoista,

ammattitutkinnoista ja
erikoisammattitutkinnoista. 

 
 Voit tutustua ammatillisiin tutkintoihin

ja niiden osiin Opetushallituksen 
ePerusteet-palvelussa: 

eperusteet.opintopolku.fi

www.lappia.fi



 
Todistus suoritetuista tutkinnon osista on hyödyllinen

työnhaussa ja tulevissa opinnoissa. 
 
 
 
 

Ylioppilaat Henna ja Pekka eivät saaneet haluamaansa
jatko-opiskelupaikkaa korkeakoulusta ja pitävät 

niin sanottua välivuotta.
 

Henna saa työpaikan kahvilasta. Työtä on viikoittain
vähintään 25 tuntia, joten hän voi samalla opiskella

oppisopimuksella. Hennan työtehtävät määrittelevät,
mitä tutkinnon osia hänen on mahdollista työssään

suorittaa. Hän valitsee Ravintola- ja catering-alan
perustutkinnosta "Kahvilapalvelut 10 osp". 

 
Pekka saa vinkin lukion opinto-ohjaajalta ja hakeutuu

jatkuvan haun kautta suorittamaan omaehtoisesti
Liiketoiminnan perustutkinnon osia. Samalla hän tekee

keikkatyötä kaupassa saadakseen rahaa.
Perustutkintokoulutus on aina maksutonta, mutta
ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutuksista

voidaan omaehtoisesti opiskelevilta periä kohtuullinen
opiskelumaksu.

Marleena, hieronta-alan yrittäjä, on innostunut
kehittämään liiketoimintaansa. Hän kuulee

paikalliselta yritysneuvojalta, että yrittäjäkin voi
osallistua oppisopimuskoulutukseen. Niinpä hän

päättää laajentaa osaamistaan ja täydentää jo
suorittamaansa Hieronnan ammattitutkintoa

yhdellä tutkinnon osalla "Raajanivelten
liikkuvuuden edistäminen 25 osp". Tämän jälkeen

hän opiskelee vielä Yrittäjyyden ammatti-
tutkinnosta tutkinnon osan "Yritystoiminnan

analysointi ja kehittäminen 60 osp".  
 

Yrittäjän oppisopimuksissa Marleenan
työpaikkaohjaaja järjestyy Lappian

mentoripankista.

ESIMERKKI 2
Seppo, kulttuurihistorian alalle korkeasti

koulutettu työtön työnhakija, on kiinnostunut
parantamaan valmiuksiaan työskennellä oppaana.

Hän selvittää opiskelumahdollisuuksiaan TE-
palveluista. Tällä perusteella Seppo hakeutuu

suorittamaan lyhytkestoisena opiskeluna
työttömyysetuudella (enintään 6 kk kestävät
opinnot) "Opastuspalvelut 25 osp", joka on

Matkailualan perustutkinnon yksi tutkinnon osa.
TE-palvelut käsittelee ja hyväksyy asian ennen

opintojen aloittamista.  
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Jo pitempään työttömänä ollut Mahmood saa
työllisyyspalvelujen asiakasvastaavan avulla

palkkatuetun työn kunnan kiinteistötoimesta. 
 

Koska Mahmoodilla ei ole alan koulutusta, on
luontevaa, että palkkatuettuun työhön yhdistetään

ammatillista osaamista kartuttava oppisopimus.
Mahmood opiskelee Puhtaus- ja

kiinteistöpalvelualan perustutkinnosta
työtehtäviinsä soveltuvat kaksi tutkinnon osaa: 

 "Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen
tuottaminen 15 osp" ja "Kiinteistön yleishoito ja

valvonta 30 osp". 
 

Osaamisen kehittymisen myötä Mahmood saa
työpaikan avoimilta työmarkkinoilta

kiinteistöpalvelulalan yrityksestä. Yritys haluaa
solmia oppisopimuksen, jotta Mahmood voi
samalla suorittaa aloittamansa Puhtaus- ja

kiinteistöpalvelualan perustutkinnon loppuun.
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ESIMERKKI 5
Pilvi on itseoppinut tietokonepelien tekijä.

Yllättäen hän kuulee Ohjaamolta, että voisi saada
todistuksen, jos näyttäisi osaamisensa. Niinpä

Pilvi hakeutuu jatkuvan haun kautta suorittamaan
osaa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta.
Opettaja ottaa vastaan Pilvin näytön ja vakuuttuu,
että Pilvin osaaminen vastaa "Pelituotanto 15 osp"

-tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia. 
Pilvi saa oppilaitoksesta todistuksen ja innostuu

miettimään jatkopolkujaan.  
 
 

K Y S Y  L I S Ä T I E T O J A
 

Koulutusneuvonta
puh. 040 187 5735

 
Oppisopimuspalvelut

puh. 040 132 8198
oppisopimus(at)lappia.fi

 
Työelämäpalvelut

puh. 040 713 9305
  

www.lappia.fi


