
Tutkinnon suorittaminen työpaikalla

Lähiesimiestyön 
ammattitutkinto



Näyttötutkinnot

• Joustava tapa suorittaa tutkinto työn ohessa

• Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan 

työelämässä riippumatta siitä, miten ammattitaito 

on hankittu

• Tutkinnoissa edellytetty osaaminen on kuvattu 

tutkinnon perusteissa

– http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmi

en_ja_tutkintojen_perusteet/nayttotutkintojen_perusteet

• Jatko-opintokelpoisuus korkeakoulututkintoihin

– Ammatillinen perustutkinto

– Ammatti- tai erikoisammattitutkinto

http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/nayttotutkintojen_perusteet


Lähiesimiestyön ammattitutkinnon 
rakenne

• Tutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta
– Yksi kaikille yhteinen tutkinnon osa (lähiesimiehenä toimiminen)

– Neljästä vaihtoehdosta valitaan kaksi valinnaista (asiakassuhteiden 
hoito, toiminnan kannattavuus, henkilöstötyö, kehittämissuunnitelma)

Lähiesimiehenä toimiminen 

Asiakassuh-
teiden hoito

Toiminnan 
kannattavuus

Henkilöstötyö
Kehittämis-
suunnitelma
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Tutustuminen tutkinnon perusteisiin

• Mitä minun pitää osata ja mitä se tarkoittaa omassa 

työssäni?

• http://www.oph.fi/download/167599_334120_Lahie

simiestyon_ammattitutkinto_2015.pdf

1.          
Tutustuminen 

tutkinnon 
perusteisiin

http://www.oph.fi/download/167599_334120_Lahiesimiestyon_ammattitutkinto_2015.pdf


Suunnittelun osat ja termit

• Suunnitelma tutkinnon suorittamiseksi = 

tutkinnonsuorittamissuunnitelma

• Ammattitaitovaatimukset = johtamisen tehtävä-ja taitoalueet

• Arvioinnin kohteet ja kriteerit = tutkinnossa vaadittava 

osaaminen

• Tutkintosuoritus = johtamisen työtilanne/johtamisen 

työprosessi, tapahtuma tai tilanne

• Tutkintotilaisuus = arvioijan/arvioijien kanssa läpikäytävät 

työprosessit, joissa on osoitettu johtamisosaaminen, yleensä 

tutkinnon osittain

• Täydentävät dokumentit = dokumentoidut tuotokset, jotka 

syntyvät johtamistyötä tehdessä (sinun itsesi tuottamia)

• Ajankohta = milloin aion kyseisen tekemisen suorittaa 



Tutkinnon suorittamisen suunnitelma

• Missä työtehtävissä voin näyttää ammattitaitoni?

• Ketkä toimivat työpaikka-arvioijina?

• Minkälaisia aineistoja työn suorittamisesta syntyy?

• Tutkintotilaisuuksien aikataulutus

2.                  
Tutkinnon 

suorittamisen 
suunnitelma

*Tutkintotilaisuus = arvioijan/arvioijien kanssa 
läpikäytävät työprosessit, joissa on osoitettu 
johtamisosaaminen, yleensä tutkinnon osittain



Tutkintosuoritus = esimiestyön tilanne / 
työprosessi
• Esimerkiksi:

• kuukausipalaverit

• palautekeskustelu

• perehdytysohjelman päivittäminen

• perehdyttäminen

• asiakaspalautteen analysointi 

• toimintaympäristöanalyysin laatiminen 

• toiminnan kannattavuuden analysointi ja seuranta

• henkilöstön osaamisen arviointi ja kehittäminen

• työterveyshuollon päivittäminen

• kehittämishankkeen suunnittelu



Osoitettavat 
ammattitaitovaatimukset 

tutkinnon osittain



Lähiesimiehenä toimiminen

• Tutkinnon suorittaja osaa

– Johtaa työryhmää ja sen työskentelyä

– Ohjaa ja perehdyttää työtehtäviin

– Arvioi omaa ja työryhmänsä toimintaa

• ”Pakolliset” dokumentit

– Palaverimuistio

– Perehdytyssuunnitelma

– Työryhmän osaamisen ja kehittymisen suunnitelma 

– Oman esimiestyön kehittämissuunnitelma



Asiakassuhteiden hoito

• Tutkinnon suorittaja osaa

– Hoitaa sisäisiä ja ulkoisia asiakassuhteita

– Kehittää asiakassuhteita



Toiminnan kannattavuus

• Tutkinnon suorittaja osaa

– Toimia kannattavasti

– Analysoida ja kehittää toiminnan kannattavuutta



Henkilöstötyö

• Tutkinnon suorittaja osaa

– Tukea esimiestyötä

– Analysoida ja kehittää henkilöstökäytäntöjä



Kehittämissuunnitelma

• Tutkinnon suorittaja osaa

– Arvioida kehittämiskohteita

– Suunnitella kehittämishankkeen

– Esitellä hankesuunnitelman

• Pakollinen dokumentti: hankesuunnitelma



Tutkintotolaisuuksien toteuttaminen ja 
arviointi työpaikalla

• Suunnitelmaan kirjattujen tutkintotilaisuuksien

– Suunnittelu ja toteuttaminen

– Arviointi työpaikalla (työnantajan ja työntekijän 

näkökulmat)

– Dokumentointi

3.   
Tutkintotilaisuuksien 

toteuttaminen ja 
arviointi



Tutkintosuoritusten toteuttamistavat

• Johtamistilanne + dokumentti

– Arvioija ja tutkinnon suorittaja ovat läsnä tutkinnon 

suorittamisessa

• Pelkkä dokumentti/dokumentit

– Arvioija perehtyy tutkinnon suorittajan laatimaan 

dokumenttiin ja arvioi sen

• Pelkkä johtamistilanne

– Arvioija ja tutkinnon suorittaja ovat läsnä tutkinnon 

suorittamisessa

• Pelkkä keskustelu

– Arvioija ja tutkinnon suorittaja käyvät keskustelun 

tutkinnon suorittajan kanssa tietyistä arviointikriteereistä



Arviointikokous

• Täydennetty tutkinnon suorittamisen suunnitelma ja 

tutkintosuoritusten yhteenveto

• Allekirjoitetut arviointiaineistot ja itsearvioinnit

• Tutkintotilaisuuksista syntyneet dokumentit

4.              
Arviointikokous



Kolmikanta-arviointi

• Tehdään kolmikantainen arviointiaineiston läpikäynti

• Kolmikanta-arvioinnin osapuolet

– Työnantajan edustaja = TA

– Työntekijän edustaja = TT

– Oppilaitoksen edustaja = OPE

– Yksittäisessä tutkintotilaisuudessa voi olla yksi tai useampi 

arvioija, kolmikanta-arvioinnissa aina kolme arvioijaa



Tutkinnon suorittamisen jälkeen

• Tutkintotodistus

• Sinulla on oikeus hakea 390€ arvoista stipendiä, jos

– Olet ollut vähintään viisi vuotta suomalaisen työnantajan 

palveluksessa

– Olet alle 64 vuotias

– Stipendin maksaa Koulutusrahasto, koulutusrahasto.fi

– Tutkintotodistusta vastaan



Mitä tehdään seuraavaksi?

• Valitaan suoritettavat tutkinnon osat

• Laaditaan oma tutkinnon suorittamisen suunnitelma

• Viltsu avaa teille jokaiselle oman tutkinto-Trellon



www.tamora.fi

Menestystä opintoihin!


