
Osaamispassi
Nimi: _________________________________________________

Puhelinnumero: ______________________________________

Sähköpostiosoite: ____________________________________

_______________________________________________________

Osoite: _______________________________________________

_______________________________________________________

Opiskelen / opiskelin ammattiopistossa 

________________________________________________ alaa

Osaamisalani on ___________________________________

Tutkintonimikkeeni on _____________________________

Opintoni päättyvät      ____.____.________

Olen valmistunut         ____.____.________

Aikaisemmin olen opiskellut:

_____________________________________________________

Kuva

Yhteystiedot

Koulutustausta Työkokemus

Lisätietoa minusta

Suomen kielen lisäksi minä osaan seuraavia kieliä: _________________________________________________________________

Harrastan  __________________________________________________________________________________________________________

Haluaisin työpaikan, jossa  __________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Olin työelämässä oppimassa näissä paikoissa:

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Lisäksi olen ollut töissä näissä paikoissa:

_______________________________________________________

_______________________________________________________



Osaamispassi kertoo ammatillisesta osaamisestani
ja on täytetty yhdessä ammatinopettajan kanssa.

                 Minulla on osaamista ja 
                 selviydyn tehtävistä itsenäisesti.

                 Minulla on osaamista, mutta 
                 tarvitsen joskus työkaverin apua.

                 Minulla on jo osaamista, mutta 
                 tarvitsen vielä paljon työkaverin apua. 

Osaan suunnitella 
ja aikatauluttaa työn.

Osaan tehdä työtä 
oikeassa järjestyksessä.

Osaan tehdä työtä 
oikeilla menetelmillä.

Osaan käyttää ja huoltaa 
alani yleisimpiä työvälineitä, 
koneita ja laitteita.

Tunnistan alaani liittyvät 
raaka-aineet ja materiaalit.

Osaan huolehtia siisteydestä 
ja turvallisuudesta.

Osaan toimia asiakas-
palvelutilanteissa.

Osaan työskennellä niin, 
että työn laatu on 
tavoitteiden mukaista.

Osaan toimia muuttuvissa 
ja ongelmanratkaisua 
vaativissa tilanteissa.

Ammattiopiston osaamispassi

Ammattitaito

Pakolliset tutkinnon osat

Työelämästä saadun palautteen mukaan

Työelämästä saadun palautteen mukaan

Työelämästä saadun palautteen mukaan



Valinnaiset tutkinnon osat

Työelämästä saadun palautteen mukaan

Työelämästä saadun palautteen mukaan

Työelämästä saadun palautteen mukaan

Voimassa olevat kortit ja passit

Ajokortti: ________________________________       

Ensiapukortti: ___________________________

Hygieniapassi

Anniskelupassi

Työturvallisuuskortti

Tulityökortti

Jokin muu kortti tai passi:

___________________________________________

___________________________________________

Suomen kielen taito

Puhuminen.

Puheen ymmärtäminen.

Kirjoittaminen.

Tekstin ymmärtäminen.

= Tarvitsen paljon työkaverin apua. 

= Tarvitsen joskus työkaverin apua.

= Selviän itsenäisesti.

Työelämästä saadun palautteen mukaan



_______________________________________________________
Opiskelija 

Päivämäärä ________.________.___________  ja paikka  __________________________________________________________________ 

Tykkään tehdä opiskelemani alan työtä ja haluan kehittyä tällä alalla.

Noudatan työaikoja. 

Teen työn huolellisesti.

Asiakas on minulle tärkeä ja haluan palvella häntä hyvin.

Tykkään tehdä tiimityötä ja auttaa työkavereita.

Puhun rohkeasti suomea. Pyydän apua, jos en ymmärrä.

Huolehdin hyvinvoinnistani eli syön terveellisesti sekä liikun ja nukun hyvin.

Osaan tietotekniikan perusteet. 

Millainen työntekijä olen = Kyllä = Jonkin verran = Ei

Minä olen

Allekirjoitukset ja yhteystiedot

_______________________________________________________
Opettaja

_______________________________________________________
Puhelinnumero

_______________________________________________________
Sähköpostiosoite

_______________________________________________________
Puhelinnumero

_______________________________________________________
Sähköpostiosoite
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