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Vankila: Kirjoita tähän vankilan nimi. ☐ Suljettu      ☐ Avoin 
Työpiste: Kirjoita tähän työpiste Osoite: Kirjoita  tähän vankilan osoite. 
Työpaikkaohjaaja/Työvalmentaja: Kirjoita tähän ohjaajan nimi 
Puhelinnumero: Kirjoita tähän puhelinnumero Sähköpostiosoite: Kirjoita tähän sähköpostiosoite 
Taustatietoja: 
Kirjoita tähän taustatietoja jotka ovat oleellisia koulutuksen järjestämisen ja toteuttamisen kannalta. Kirjoituksen pituutta 
ei ole rajattu 
Työpisteen ja työtehtävien kuvaus: 
Kirjoita tähän työpisteen ja työtehtävien kuvaus sekä miten ja minkä verran tehdään Kirjoituksen pituutta ei ole rajattu 

Toimipaikassa on koulutettu työpaikkaohjaaja: ☐ Kyllä         ☐ Ei 
Lisätietoja (Kyllä): 
Jos vastasit edelliseen kyllä, niin kerro lisää ohjaajan 
ohjausalan koulutuksesta, ohjauskokemuksesta talon 
ulkopuolella… 

Päivittäinen työskentelyaika ja tauot 
 

Kirjaa tähän työskentelyajat ja tauot. Voit käyttää myös 
luettelomerkkejä 

Työtehtävästä suoriutumisen edellytykset esim. fyysinen 
ja psyykkinen kuormitus jne… 
 

 Kirjoita tähän suoriutumisen edellytykset. Kirjoituksen 
pituutta ei ole rajattu  

Työpisteessä huomioitavat työskentelyn estävät 
sairaudet ja vammat 
 

 Kirjoita tähän esim allergiat, epilepsia  

Työturvallisuudessa huomioitava asiat  Kirjoita tähän turvallisuudessa huomiotavat asiat. Kirjoituksen 
pituutta ei ole rajattu  

Kuvaus työympäristöstä ( esim. melu, lämpötila, 
työergonomia, esteettömyys ) 

 Kirjoita tähän työpisteen kuvaus. Kirjoituksen pituutta ei ole 
rajattu  

Työpisteissä käsitellään haitallisia/vaarallisia aineita: ☐ Kyllä         ☐ Ei 
suojautuminen: 
 Kirjoita tähän lisätietoja suojautumiseen liittyen. Kirjoituksen 
pituutta ei ole rajattu  

Työtehtävissä tarvitaan: ☐Hygieniapassi  ☐Ajokortti               

☐Työturvallisuuskortti ☐Tulityökortti   

☐Muu, mikä ?  
Kirjoita tähän muut, 
Voit käyttää myös 
luettelomerkkejä. 

Ensiapukortti  
☐EA1 
☐EA2  
☐HätäEA           

TYÖYMPÄRISTÖKUVAUS 
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Työtehtävissä käytettävät koneet ja laitteet:  Kirjoita tähän työtehtävissä käytettävistä koneista ja laitteista. 
Kirjoituksen pituutta ei ole rajattu. Voit käyttää myös 
luettelointimerkkejä  

Työpisteen tehtävien perustella voidaan suorittaa seuraavia perustutkintoja ja tutkinnon osia.: 
Kirjoita tähän minkä tutkintojen työtehtäviä työpisteessä voi tehdä. Kirjoituksen pituutta ei ole rajattu. 

Minkä tutkintojen osien suorittaminen mahdollistuu työpisteessä 
Ammatilliset tutkinnon osat: 
Kirjoita tähän minkä ammatillisten tutkintojen osien suorittaminen on mahdollista kyseissä työpisteessä. Kirjoituksen 
pituutta ei ole rajattu. 

Yhteiset tutkinnonosat ( YTO ): 
 Kirjoita tähän yhteisten tutkinto- osien suorittamismahdollisuudesta kyseissä työpisteessä. Kirjoituksen pituutta ei ole 
rajattu  

Vankilan odotukset oppilaitosyhteistyölle: 
 

☐ Työpaikkaohjaajakoulutus ☐ työpaikkaohjaajille ammatillisen  
      koulutuksen lisäkoulutusta 

☐ Lisätietoja erilaisen oppijan  
      ohjaamiseen 

 

☐ Lisätietoja työllistämisen  
      tukimuodoista 

 

☐ Lisätietoja ammatillisesta  
      koulutuksesta eri tutkintojen  
      suorittamiseen liittyen 

 

Muuta huomioitavaa ( esim. vankilan toiveet työssäoppimista ohjaavalle opettajalle ): 
Kirjoita tähän muita huomioitavia asioita. Kirjoituksen pituutta ei ole rajattu 

Laatijan / laatijoiden nimi, tehtävä organisaatiossa ja puhelinnumero: 
Kirjoita tähän laatijan tai laatijoiden nimet, tehtävät organisaatioissa sekä puhelinnumerot. 

Laadittu pvm: Klikkaa tekstiä. Päivitetty pvm: Klikkaa tekstiä 
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TUNNISTAMISLOMAKEPOHJA 
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TUNNISTAMISLOMAKEPOHJA OPISKELIJA
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