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Ammatillinen osaaminen 
– työpaikkaosaaminen?

• Kumpaa tunnistat –
ammatillista vai työpaikka-
osaamista?
• Usein ammatillinen 

osaaminen hyvää, mutta 
työpaikka-osaamisessa 
puutteita
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MIETI, TARVITAANKO 
OSAAMISEN 
LÄHTÖTASON 
KARTOITUSTA? 
Jos, niin millaista? 



Miksi lähtötasoarviointi??
Työturvallisuuskysymykset

Alku yksilölliselle perehdyttämisohjelmalle – perehdyttäminen 
lähtee oikealta tasolta

Oikea lähtötaso – sopivan tasoiset tehtävät ->lisäävät 
työmotivaatiota

Vältytään väärinkäsityksiltä, virheiltä ja muilta ei-toivotuilta 
tilanteilta



Tuleeko 
työntekijä 
oppilaitoksesta 
toisesta työ- tai 
harjoittelu-
paikasta vai 
onko ilman 
työkokemusta 
Suomessa?

1. Oppilaitoksesta – kysy ohjaavalta tai 
amma4ope5ajalta osaamisesta

2. Toisesta työ- tai harjoi5elupaikasta –
kysy aiemmilta esimiehiltä/tp.ohjaajilta

3. Ei koulutusta tai työkokemusta 
Suomessa - > mieti, onko mahdollista 
näyttää osaamista työpaikalla (tai jossain 
oppilaitoksen harjoittelutiloissa)



Työtehtävät –
miten 

osaaminen 
esiin?

Haastattelu - ota huomioon perehdytettävän kielitaito –
perus/ammatillinen – käytä helppoa kieltä (jos tarpeen)

Kysy mahdollisia suomeksi/englanniksi käännettyjä todistuksia, 
työnäytteitä, kuvia, joissa osaaminen ilmenee jne.

Kysy, mitkä laitteet, apuvälineet jne. ovat tuttuja ja mitä 
työntekijä on niillä tehnyt (voit käyttää myös kuvia, videoita 
jne.)

Kerro - näytä esimerkkitilanne ja kysy, miten ko. tilanteessa 
voisi toimia

Käytännön työtehtävät – kerro, pyydä kertomaan, näytä, pyydä 
näyttämään  (varmista kuitenkin työturvallisuusasiat)



Yhteisöllisestä 
kulttuurista 
tullut 
työntekijä 

• on tottunut hierarkiaan, kunnioittaa esimiestä tai tp. 
ohjaajaa -> yrittää olla mieliksi

• jos kysyt: ”Osaatko tehdä tämän asian?”, hän ei voi 
sanoa ei, sillä kaikenlainen Ein sanominen on ollut 
kenties kiellettyä hänen kotimaassaan – varmista 
osaaminen teettämällä ko. tehtävä käytännössä –
myös luottamuksen synnyttäminen on tärkeää

• kerro, mistä tilanteesta on kysymys, ettei henkilö 
ymmärrä tilannetta väärin 

• tutustuta ensin työympäristöön ja pyydä vasta sitten 
näyttöjä

• riippuu lähtömaan kulttuuurista ja tietysti monesta 
muustakin tekijästä, yli- vai aliarvioiko henkilö omaa 
osaamistaan



Mitä 
huomioita 
olet itse 
tehnyt?

Kerro omista kokemuksistasi ja hyvistä 
käytännöistä.

Onko käytössä esimerkiksi 
simulaa7omahdollisuuksia? Esimerkkeinä 
terveydenhuolto ja tekniikka

Miten yhteys oppilaitosten kanssa on 
onnistunut, kun kysytään opiskelijan 
osaamisesta?

Mitä muita apuvälineitä on ollut käytössä? 
Digitaalisia? Virtuaalisia? 



MALVA
Maahanmuuttajat 
valmentaen 
työelämään

Hankkeessa edistetään ensisijaisesti alle 30-vuotiaiden ja yli 54-vuotiaiden 
maahanmuuttajataustaisten työllistymistä ja työelämävalmiuksien kehittymistä Päijät-
Hämeen ja Uudenmaan alueella. 

Hankkeessa etsitään keinoja tuoda maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osaamista 
paremmin esiin ja keinoja vähentää työllistymisen esteitä. 

Hankkeessa toimitaan työpaikkaohjaajien tukena ja autetaan kehittämään yrityksiin kieli-
ja kulttuuritietoista, voimavaralähtöistä työpaikkaohjausta sekä siihen soveltuvia 
mobiileja tuki- ja ohjauskäytänteitä.

TOTEUTUSAIKA 1.3.2020 - 28.2.2022 
TOTEUTTAJAT LAB, Koulutuskeskus Salpaus (hallinnoija) ja 

Haaga-Helia ammatillinen opettajakorkeakoulu
RAHOITUS ESR 2014-2022


