
OSUMA
Opinnollistaminen - sun mahdollisuus

Opinnollistaminen todistaa taitosi avaten ovia työelämään ja jatko-opintoihin.



Opiskelu tapahtuu mahdollisimman käytännönläheisesti, jotta oma työllistymispolku selkiytyisi ja työelämäverkos-
tot vahvistuisivat. Koulutuksen sisältö painotetaan ryhmän tarpeita vastaavaksi. Lähipäivillä hyödynnetään ryhmän 
jäsenten erilaisia elämänkokemuksia ja opitaan toinen toisilta.

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena sekä itsenäisenä- ja ryhmätyöskentelynä. Työssä oppiminen tapahtuu opiske-
lijaa kiinnostavassa työpaikassa.

Koulutus voi sisältää henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti opinnollistamista, mikä tarkoittaa työssäoppimisen 
aikana työpaikalla tai työpajalla työskentelyä ja sen osaamisen tunnistamista. Osaamista verrataan alan ammatilli-
sen tutkinnon vaatimuksiin ja siitä voi saada osaamistodistuksen.

Opinnollistaminen ei vaadi teoriaopintoja eikä oppilaitoksessa opiskelua, vaan se on osa työssä tai opinnoissa kehitty-
mistä. Opinnollistamisen taustalla on ajatus elinikäisen oppimisen toteutumisesta. Osaamista karttuu kaiken aikaa 
erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä, muuallakin kuin oppilaitoksen seinien sisällä.
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Opinnollistaminen on sopiva keino
•  selvittää jo olemassa olevaa osaamista

•  tehdä näkyväksi osaaminen, johon ei vielä ole ammatillista koulutusta.

Koulutuksen sisältö
•  oma ammatillinen osaaminen

•  työllistymismahdollisuuksiin tutustuminen - millaista osaamista työtehtäviin vaaditaan

•  työelämän pelisäännöt

•  työhyvinvointi

•  työnhakutaitojen päivittäminen

•  tietoteknistentaitojen päivittäminen

•  tutustuminen monimuotoiseen aikuisopiskeluun ja koulutustarjontaan lähialueilla

•  nykyaikaiset opiskelumenetelmät

•  työelämässä vaadittavien korttien suorittaminen: esimerkiksi työturvallisuuskortti,  

    hygieniapassi, ensiavun peruskurssi

•  jatkosuunnitelmat

•  työssäoppiminen ja mahdollinen opinnollistaminen 

•  opiskelijoiden käytettävissä on Edukai Oy:n kannettavia tietokoneita ja tabletteja.
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Koulutukseen hakeutuminen
•  hae tähän koulutukseen sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.te-palvelut.fi -> Haussa oleva  

    työvoimakoulutus tai -> Oma asiointi -henkilökohtaisen asiointipalvelun kautta.

•  tietoa työvoimakoulutukseen hakeutumisesta tai taloudellisista etuuksista saat osoitteessa  

    www.te-palvelut.fi tai valtakunnallisesta Koulutusneuvonnasta p. 0295 020 702.

Voit hakeutua koulutukseen, jos 

•  olet yli 20-vuotias ja TE-toimiston tai kuntakokeilun asiakas

•  ajatuksissasi on oman ammattitaidon vahvistaminen, itselle sopivan työn löytyminen tai  

   opiskelun aloittaminen.


