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Johdanto 

 

Opas yhdyskuntapalvelussa opinnollistamisesta on syntynyt osana TRANSIT – 
Rikosseuraamusasiakkaat osaamisella työelämään -hanketta, jonka tavoitteena on sujuvoittaa 
rikosseuraamusasiakkaiden koulutussiirtymiä ja työllistymistä sekä edistää heidän 
integroitumistaan yhteiskuntaan ja rikoksettomaan elämään. TRANSIT- hanke on Euroopan 
sosiaalirahaston rahoittama ammatillisten koulutuksen järjestäjien (Keuda, Hyria, Live ja Spesia) ja 
Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) yhteishanke. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää 
yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden opiskelu- ja työelämäsiirtymiä muun muassa kehittämällä 
yhdyskuntapalvelusta kertyvän osaamisen tunnistamista ja opinnollistamista. Hankkeen 
tarkoituksena on lisätä rikostaustaisten mahdollisuuksia opiskella ja sujuvoittaa siirtymää 
työelämään. Nykypäivän erilaiset oppimisympäristöt antavat erilaisia mahdollisuuksia tähän muun 
muassa ammatillisten opintojen kehittymisen myötä. 

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöä uudistettiin vuonna 2018. Uudistus korostaa 
opiskelupolkujen henkilökohtaisuutta ja työelämässä oppimista. Tutkintojen sisällä on entistä 
enemmän mahdollisuuksia erikoistua itseään kiinnostaviin asioihin. Osaaminen voi olla 
koulutusjärjestelmän sisällä kertynyttä tai sitä on hankittu esimerkiksi työelämässä tai 
harrastuksissa.  

Uudistuksen myötä yhdyskuntapalvelun palvelupaikat voivat olla osa ammattiin oppimisen polkua 
ja toimia aiempaa laajemmin ja monipuolisemmin koulutuksen järjestäjien kumppaneina. Samalla 
voidaan edistää yhdyskuntapalvelun suorittajan kiinnittymistä yhteiskuntaan ja rikoksettomaan 
elämään.   

Yhdyskuntapalvelun suorittajat tekevät palvelupaikoissa päivittäin monenlaisia eri ammattien 
sisältöihin liittyviä töitä. Rangaistuksen lisäksi yhdyskuntapalvelun suorittaminen voi tarjota 
mahdollisuuden tutustua käytännönläheisesti ammattiin, innostua uudesta ammatista, löytää 
työpaikan, kannustaa opiskelemaan tai antaa osaamisen ja onnistumisen kokemuksia.  

Opinnollistamisen kautta yhdyskuntapalvelun suorittajan osaamista voidaan tunnistaa ja tehdä se 
näkyväksi laatimalla dokumentti Yhteenveto osaamisesta. Jos yhdyskuntapalvelun suorittaja on 
motivoitunut opiskeluun, hän voi hakeutua oppilaitoksen opiskelijaksi ja suorittaa tutkinnon osan tai 
osia ja saada niistä todistuksen. Mahdollisuus voi motivoida yhdyskuntapalvelun suorittajaa 
tekemään työnsä uudella innolla, kun hän tietää siitä seuraavan jotain hyödyllistä ja 
merkityksellistä. 

Yhdyskuntapalvelussa opinnollistaminen kannattaa, sillä rangaistuksen suorittamisen jälkeen 
rangaistusta suorittavalla on yksi mahdollisuus enemmän olla palaamatta rikoksen tielle. Hän saa 
hankittua osaamista ja ammattitaitoa - ja todistuksen siitä, jolla on mahdollisuus työllistyä ja 
hankkia elanto laillisin keinoin. 

Tässä oppaassa palvelunsuorittajalla tarkoitetaan yhdyskuntapalvelun suorittajaa ja 
yhdyskuntaseuraamustoimiston asiakasta, joka opinnollistamispolun eri vaiheissa toimii eri 
rooleissa, esimerkiksi työhön perehtyjänä, työntekijänä tai opiskelijana. Palvelupaikalla tarkoitetaan 
kaikkia niitä paikkoja, joissa yhdyskuntapalvelua suoritetaan. Työpaikkaohjaajalla tarkoitetaan työtä 
ohjaavaa henkilöä palvelupaikalla. Työpaikkaohjaaja nimetään jokaiselle palvelunsuorittajalle ja 
hän toimii yhdyshenkilönä oppilaitokseen opinnollistamisasioissa, ohjaa ja arvioi osaamisen 
hankkimista ja arvioi usein myös näytön. Työpaikkaohjaajia voi olla nimetty useampi kuin yksi. 
Työpaikkaohjaaja toimii usein myös työelämän arvioijana arvioitaessa näyttöä. Työn teon 
ohjaukseen palvelupaikoilla osallistuu koko palvelupaikan henkilöstö. Koulutuksen järjestäjä tai 
oppilaitos nimityksiä käytetään viittaamaan koulutuksen järjestäjään.  
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1 Yhdyskuntapalvelu 

Yhdyskuntapalvelu on rangaistus, johon voidaan tuomita enintään kahdeksan kuukauden ehdotto-
man vankeusrangaistuksen sijasta ja sitä voidaan tuomita vähintään 14 ja enintään 240 tuntia. Yh-
dyskuntapalvelua voidaan määrätä myös ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisrangaistuksena, 
jos ehdollinen vankeus on kahdeksan kuukautta tai sitä pidempi. Tällöin yhdyskuntapalvelun pituus 
on enintään 120 tuntia. Yhdyskuntapalvelu on valvonnan alaisena tehtävää palkatonta työtä. 
 
Yhdyskuntapalvelussa tuomittu tekee yleishyödyllistä työtä vapaa-aikanaan. Kunkin 
yhdyskuntapalvelurangaistuksen toimeenpanoa varten laaditaan rangaistusajan suunnitelma. 
Rangaistusajan suunnitelma sisältää tiedot palvelupaikasta, suorittamisen aikataulun ja 
suorittamisehdot, joita palveluun tuomitun on noudatettava.  
Yhdyskuntapalvelun suorittaminen ajoitetaan alkuperäisen vankeusrangaistuksen pituiselle 
ajanjaksolle. Palvelupaikan määrää Rikosseuraamuslaitos. Palvelupaikkaa järjestettäessä pyritään 
löytämään tuomitulle sopivia tehtäviä. 
 
Palvelupaikan järjestäjänä voi olla julkisyhteisö (valtio, kunta, kuntayhtymä, seurakunta) tai 
julkisoikeudellinen yhdistys tai muu voittoa tavoittelematon yhteisö (järjestö, urheiluseura, säätiö). 
Palvelupaikan järjestäjänä voi lisäksi olla sellainen yhteisö tai säätiö, joka julkisen valvonnan 
alaisena tuottaa palveluja julkisyhteisölle, vaikka yhteisö tai säätiö tavoittelisi voittoa. Palvelupaikan 
järjestäjänä voi olla myös sosiaalisista yrityksistä annetussa laissa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja.  
 
Palvelupaikalle ei makseta korvausta. Se saa hyödykseen palvelun suorittajan työpanoksen. 
Tehtävät ovat yleensä luonteeltaan avustavia ja ne vaihtelevat palvelupaikan toimialan mukaan. 
  
Työskentely tapahtuu aikataulun mukaisesti kolmesta neljään tuntiin kerrallaan, yleensä kaksi 
kertaa viikossa. Jokaisella palvelupaikalla on nimetty yhdyshenkilö ja Rikosseuraamuslaitoksen 
työntekijä käy säännöllisesti palvelupaikalla. Rangaistuksen suorittamisen ajan tuomittu asuu 
kotonaan ja käy normaalisti koulussa tai työssä. Työtön yhdyskuntapalvelun suorittaja voi olla 
työnhakijana ja säilyttää oikeutensa työttömyysturvaan. (Rikosseuraamuslaitos. 2020) 
 

2 Mitä opinnollistaminen tarkoittaa? 

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen tapahtuu tavallisesti oppilaitoksessa, mutta osaamista 
kertyy myös mm. työelämässä, harrastuksissa, vankiloiden työtoiminnassa tai 
yhdyskuntapalvelussa. Opinnollistaminen antaa mahdollisuuden tehdä osaaminen näkyväksi ja 
ammatilliseen tutkintoon tarvittava osaamistaso (tai osa siitä) voidaan saavuttaa vaihtoehtoisilla 
tavoilla. 

Opinnollistamisella tarkoitetaan työvaltaisessa ympäristössä hankittavan osaamisen tunnistamista, 
vertaamista ammatillisen tutkinnon perusteisiin ja dokumentoimista. Oppimis- tai työympäristöjen 
työtehtävät kuvataan, jonka jälkeen vertaillaan, minkä tutkinnon tai tutkinnon osan 
ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista kyseisissä työtehtävissä voi hankkia. Em. tehdään 
yhteistyössä alan ammatillisen opettajan ja työympäristön ohjaushenkilöstön kanssa. 
Työympäristöksi voidaan laskea mm. vankiloiden työtoiminta tai yhdyskuntapalvelupaikka.  

3 Työympäristön kuvaus 

Työympäristön kuvaus tarkoittaa (liite 1, lomake Työympäristön kuvaus), että osaamisen 
hankkimiseen tarkoitettu työpaikka ja siellä suoritettavat työtehtävät kuvataan. Työympäristön 
kuvaus -lomakkeelle kirjataan työympäristön kuvaus fyysisine reunaehtoineen, mm. palvelupaikalla 
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käytettävät koneet ja laitteet sekä työturvallisuudessa huomioitavat asiat. Tavoitteena on luoda tiivis 
ja napakka kuvaus palvelupaikasta oppimisympäristönä tutkintojen maailman läpi nähtynä. 
Työympäristössä suoritettavia työtehtäviä verrataan ammatillisten tutkintojen sisältöihin, ja 
määritellään ne tutkinnon osat tai tutkinnot, joiden ammattitaitovaatimusten edellyttämää osaamista 
työtehtäviä tekemällä voi hankkia. 
 
Työympäristön kuvauksessa osaamisen tunnistamisen kriteerit haetaan tutkintojen perusteista. 
Tämä tarkoittaa perustutkintojen tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksia ja niiden 
arviointikriteereitä, joihin vertailemalla palvelupaikan oppimisympäristö tuodaan näkyväksi ja 
saadaan dokumentoitua. Jos perustutkintojen rakenne ei sovellu tietyn palvelupaikan 
oppimisympäristöön, voidaan tarkastella ammattitutkintojen perusteita. Tutkintojen sisältöihin 
perehtymisessä on hyvä hyödyntää opetushallituksen ylläpitämää ePerusteet-palvelua, josta 
löytyvät kaikki ammatilliset tutkinnot ja niiden perusteet.  
 
ePerusteet löydät täältä: 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/kooste/ammatillinenkoulutus?%20hakutyyppi=perusteet 

 
Työympäristön kuvaus -lomakkeen liitteeksi luodaan Osaamisen tunnistamislomake (liite 2), jossa 
kuvaillaan ammattitaitovaatimuskohtaisesti sitä tekemistä ja niitä työtehtäviä, joilla osaaminen 
kehittyy. Lomakkeessa on tarkoitus kertoa konkreettisesta toiminnasta palvelupaikan arjessa: 
millaisissa tehtävissä minkäkin ammattitaitovaatimuksen edellyttämää osaamista on mahdollista 
hankkia. Tämä tehdään yhteistyössä ammattialan opettajan kanssa, joka tuntee alan 
ammattitaitovaatimukset. Opettajan yhteistyö palvelupaikan henkilöstön kanssa luo vankan 
perustan, josta hyötyvät oppijat sekä palvelupaikan ohjaajat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työympäristön kuvaus 
• Työympäristön kuvaus – lomake (liite 1) 

• Tehdään yhteistyössä työpaikka-/ palvelupaikan / pajaohjaajan ja ammatillisen 

opettajan kanssa 

• Kuvaillaan työpaikan toimintaympäristö 

• Kuvaillaan työssä käytettävät koneet ja laitteet sekä pientyövälineet 

• Kerrotaan työturvallisuudessa ja ergonomiassa huomioitavat asiat 

• Nimetään tutkinnot ja/tai tutkinnon osat, joita työpaikalla voidaan suorittaa 

• Päivitetään, kun tutkinnon perusteet muuttuvat tai työpaikan työtehtävät 

muuttuvat 

 

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/selaus/kooste/ammatillinenkoulutus?%20hakutyyppi=perusteet
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4 Osaamisen tunnistaminen palvelupaikalla 

Osaamisen tunnistaminen tapahtuu palvelupaikalla palvelunsuorittajan käytännön työtehtäviä 
havainnoimalla. Havainnoidaan, miten annetut tehtävät sujuvat. Arvioidaan osaako 
palvelunsuorittaja jo työtehtävät vai tuleeko hänen vielä harjoitella ja hankkia lisää osaamista. 
  
Osaamisen tunnistaminen Yhteenveto osaamisesta -lomakkeelle on työtä ohjaavan 
työpaikkaohjaajan ja palvelunsuorittajan yhteinen käsitys osaamisen tasosta. Osaamisen 
tunnistamisen prosessi on läpinäkyvä, ja palvelunsuorittajalla on mahdollisuus kyseenalaistaa 
asioita. Yhteisesti hyväksytty osaamisen tunnistus takaa sen hyödynnettävyyden jatkossa. 
 
Riittävä taso, jolla osaamista tunnistetaan, vastaa ammatillisten tutkinnon perusteiden 
osaamiskriteereistä Tyydyttävä 1 -tasoa. Tällöin palvelunsuorittaja on hankkinut osaamista siten, 
että hän osaa tehtävänsä vähintään ohjatusti, usein paremminkin. Osaamisen tasoa kuvataan 
avokenttäkirjoituksin, jolloin arviointia voi täsmentää sanallisesti kuvailemalla. Kun arvioinnissa 
käytetään osaamisen kriteerejä, arvioinnille on perustelut, sitä on helpompi tehdä ja osaamisen 
tunnistaminen on oikeudenmukaisella pohjalla.  
 
Osaamisen tunnistaminen palvelupaikoilla on konsensusarvio, joka koostuu sekä 
työpaikkaohjaajan näkemyksestä että suorittajan/oppijan itsearvioinnista. Itsearvioinnissa 
palvelunsuorittajalle konkretisoituu hankittu osaaminen ja sen taso. Ristiriitatilanteissa kannattaa 
vertailla tutkinnon osan arviointikriteereihin ja katsoa, millaisella tasolla toimitaan esimerkiksi 
tyydyttävästi ja millaisella kiitettävästi. Osaamisen tunnistamisen ja arvioinnin alussa on hyvä tehdä 
yhteistyötä ammatillisen opettajan kanssa, jos osaamisen arviointi tuntuu hankalalta. 

Osaamisen tunnistamisessa käytetään apuna Osaamisen tunnistamislomaketta (liite 2), joka 
voidaan liittää lomakkeeseen Yhteenveto osaamisesta (liite 3).  

 

5 Yhteenveto osaamisesta 

Yhteenveto osaamisesta -lomakkeen käyttöönotossa on tärkeää oppilaitoksen ja erilaisten 
palvelupaikkojen henkilöstön välinen yhteistyö. Yhteenveto osaamisesta -lomakkeen käyttämisen 
ehtona on se, että palvelupaikan ohjaushenkilöstö on perehtynyt arvioinnin perusteisiin. Kun 
arviointiin perehdytetty työpaikkaohjaaja arvioi, että palvelunsuorittaja on saavuttanut vähintään 
tutkinnon perusteissa vaaditun osaamistason (tyydyttävä 1), osaaminen dokumentoidaan 
Yhteenveto osaamisesta -lomakkeelle valtakunnallisen mallin mukaan (Liite 3).  

Yhteenveto osaamisesta -lomakkeella edistetään lomakkeen ja arvioinnin yhdenmukaisuutta sekä 
tunnettavuutta. Yhteenveto osaamisesta -lomakkeen käyttöönotossa on tärkeää oppilaitosten ja 
palvelupaikkojen henkilöstön välinen yhteistyö, sillä varsinaiset opintosuoritukset (tutkinnon osan 
suoritukset) hyväksyy edelleenkin vain oppilaitos/koulutuksen järjestäjä. Yhdyskuntapalvelussa 
työpaikkaohjaaja voi tunnistaa osaamisen. 

Opinnollistamisen kautta saatu arviointi, joka kirjataan yhteenvetoon osaamisesta, voi olla joillekin 
reitti työelämään tai opintoihin. Toisille se voi olla osa työssä tai opinnoissa kehittymistä. 
Osaamisen tunnistamisella voi olla suuri merkitys ammatillisen itsetuntemuksen kehittymiselle, ja 
se voi antaa rohkeutta tarttua vaativampiinkin ammatillisiin haasteisiin. Itsearviointi- ja 
reflektiotaitojen lisääntyessä palvelunsuorittaja pystyy paremmin kuvailemaan osaamistaan 
hakeutuessaan esimerkiksi työkokeiluun, oppisopimustyösuhteeseen tai osaamistaan vastaaviin 
työtehtäviin avoimille työmarkkinoille. 
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Huom!  

Osaaminen voidaan tunnistaa työpaikalla mutta 

vain koulutuksen järjestäjän edustaja (tavallisimmin ammatillinen opettaja) voi tunnustaa 
osaamisen osaksi suoritettavaa tutkintoa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Tutkinnon osan suorittaminen – Näyttö 

 

Palvelunsuorittaja voi käytännön työtehtävissä saavuttaa osaamisessaan sellaisen tason, että hän 
hallitsee tutkinnon osan tai tutkinnon ammattitaitovaatimukset. Tällöin hänet voidaan ohjata 
osoittamaan osaamisensa näytössä. Näytöt arvioi oppilaitoksen edustaja (tavallisimmin 
ammatillinen opettaja) ja työelämän edustaja (tavallisimmin työpaikkaohjaaja) yhdessä. Suoritetun 
näytön jälkeen on mahdollista saada todistus tutkinnon osasta. Myös koko tutkinnon suorittaminen 
voi olla mahdollista joissain palvelupaikoissa.  
 
Näyttö on koulutuksen järjestäjän organisoima ja ennalta suunniteltu tapahtumakokonaisuus, 
jossa tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa ensisijaisesti käytännön työtehtävissä etukäteen 
tehdyn suunnitelman mukaisesti. Näytössä osaamisen arvioivat koulutuksen järjestäjän ja 
työelämän edustajat yhdessä. Koulutuksen järjestäjä nimeää arvioijat. Palvelupaikalla järjestettä-
vissä näytöissä työpaikkaohjaaja voi toimia näytön toisena arvioijana, jos hänet on perehdytetty 
arviointitehtävään ja hänellä on ammattitaitoa ja osaamista arvioitavaan tutkinnon osaan. Toinen 
arvioija on yleensä pedagogisesti pätevä ammatillinen opettaja, joka edustaa koulutuksen 
järjestäjää.   
 

Miten osaamista arvioidaan? 
 
On tärkeää, että palvelupaikan ohjaushenkilöstö perehdytetään arviointiin ja 

tutkinnon perusteisiin  

• Ammatillinen opettaja perehdyttää työpaikkaohjaajan/työnjohtajan arviointiin 

ja tutkinnon perusteisiin 

• Käydään läpi mitä tarkoittaa Tyydyttävä 1-tason osaaminen 

• Tarvittaessa oppilaitos pitää työpaikalla työpaikkaohjaajakoulutuksen, jossa 

opitaan ohjaamaan ja antamaan palautetta 

• Kiinnitetään huomiota työturvallisuuteen ja yleisiin työelämätaitoihin 

• Yhteistyöllä pidetään osaamisen arvioinnin laatu korkealla. 

• Arviointiin perehdytetty työpaikkaohjaaja arvioi, että palvelunsuorittaja on 

saavuttanut vähintään tutkinnon perusteissa vaaditun osaamistason 

(tyydyttävä 1)  

Sen jälkeen palvelunsuorittaja voi saada yhteenvedon osaamisestaan, jonka 
myöntää työpaikka. 
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Koulutuksen järjestäjän edustaja eli yleensä ammatillinen opettaja kirjaa näytön arvosanan ja 
yhteenvedon arvioinnista opiskelijahallintajärjestelmään, josta se siirretään sähköisesti 
kansalliseen tietovarantoon Koskeen. Palvelunsuorittajan on lisäksi mahdollista saada todistus 
suoritetusta tutkinnon osasta, esimerkiksi, jos hän ei ole aikeissa suorittaa koko tutkintoa.  
Todistuksen saa yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta tai vaikka koko tutkinnosta sen 
mukaan, missä laajuudessa osaaminen on osoitettu.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

Huom! Työtön voi osoittaa 
osaamisensa näytössä 

työttömyysturvaa menettämättä, jos 
asiasta on sovittu TE-palveluiden 

asiantuntijan kanssa. 
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7 Jos edetään näyttöön – miten toimitaan 
käytännössä? 

Kun palvelunsuorittaja on hankkinut osaamista riittävästi, koulutuksen järjestäjä ohjaa hänet 
osoittamaan osaamistaan näytössä. Ennen näyttöä on hyvä huomioida seuraavat asiat; 
yhteydenotto työvoimapalveluihin, opiskelijaksi haku, HOKS (henkilökohtainen osaamisen 
kehittämissuunnitelma), oppilaitoksen käytänteet ja näytön suunnittelu sekä arviointi. 
 
Osaamisen osoittaminen näytössä vaatii oppilaitokseen haun ja valinnan oppilaitoksen 
opiskelijaksi ennen näyttöä. Jos palvelunsuorittaja on työttömänä työnhakijana TE-toimistossa ja 
saa työttömyyskorvausta, on tärkeää ottaa TE-toimistoon yhteyttä ennen opiskelupaikan 
hakemista. Opintojen suorittaminen kirjataan hänen työllistymissuunnitelmaan ja varmistetaan, 
ettei työttömyysturva katkea. TE-toimiston asiakkaana olevan palvelunsuorittajan tulee edelleen 
ilmoittaa vastaanottavansa kokoaikatyötä/palveluita, jotta oikeus työttömyysetuuteen säilyy.  
 
Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeessa (TEM/2414/03.01.04/2018) kohdassa 3.1 määritellään 
oppilaaksi ottamisesta näin: ” Jos työnhakija otetaan opiskelijaksi oppilaitokseen pelkästään 
näyttöön (tai vast.) osallistumista varten, hänen ei katsota aloittaneen opintoja edellä tarkoitetulla 
tavalla. Pelkästään näyttöön (tai vast.) osallistuminen ei vaikuta oikeuteen saada 
työttömyysetuutta.” 
 
Oppilaitokseen haussa voidaan toimia kahdella tavalla. Toimintatavan valinta riippuu mm. siitä, 
onko työpaikalla opinnollistamisesta aiempaa kokemusta, paljonko palvelunsuorittaja tarvitsee 
tukea ja ohjausta sekä siitä, onko palvelunsuorittajalla esim. selkeä tavoite suorittaa tutkinto tai 
aiempia opintoja, jotka olisi hyvä ottaa huomioon koulutuspolkua suunniteltaessa.  
 

Vaihtoehto 1, Haku opiskelijaksi opinnollistamispolun alkuvaiheessa 

 
Palvelunsuorittaja hakee jatkuvan haun kautta opiskelijaksi oppilaitokseen. Edetään normaalin 
hakuprosessin kautta, huomioidaan siihen kuuluvat toimenpiteet ja koulutuksen järjestäjä päättää 
opiskelijavalinnasta.  
 
Opettaja tekee henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). HOKS:issa jokaiselle 
oppilaitokseen opiskelijaksi valitulle palvelunsuorittajalle suunnitellaan hänen tarpeitaan vastaava 
opintopolku sekä tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaaminen. HOKS:ssa suunnitellaan mitä 
puuttuvaa osaamista palvelunsuorittaja hankkii, miten hän sen hankkii, mitä tukea tai ohjausta 
opettajalta ja työpaikkaohjaajalta hän tarvitsee sekä opintojen ajallinen eteneminen. HOKS:a 
laadittaessa työpaikkaohjaaja tekee yhteistyötä palvelunsuorittajan, opettajan ja Rise:n valvojan 
kanssa. Tämän jälkeen palvelunsuorittaja tekee työpaikalla tai työtoiminnassa töitä tavoitteellisesti 
saavuttaakseen tutkinnon perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset. Opintoihin voidaan liittää 
opettajan ohjausta ja opetusta palvelupaikassa, oppilaitosmuotoista opiskelua tai esim. 
korttikoulutuksia tai ensiaputaitojen koulutusta kyseessä olevien tutkinnon perusteiden 
ammattitaitovaatimusten ja puuttuvan osaamisen edellyttämällä tavalla. Työympäristön kuvaus 
pitää olla tehty ja työpaikkaohjaajan pitää tuntea tutkinnon perusteet. Opettaja ohjaa 
näyttösuunnitelman tekoa ja perehdyttää näyttöön.  
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Vaihtoehto 2. Vain näyttöön osallistuminen 
 
Työpaikkaohjaaja palvelupaikalla ottaa palvelunsuorittajan kanssa yhteyttä oppilaitokseen, kun 
työpaikkaohjaaja arvioi palvelunsuorittajan olevan valmis tutkinnon osan näyttöön. Osaaminen on 
tässä tapauksessa hankittu palvelupaikassa sen työpaikkaohjaajan ohjaamana. Opettaja laatii 
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) palvelunsuorittajalle yhteydenoton 
jälkeen ennen näyttöä. Opettaja varmistaa, että palvelunsuorittajalla on riittävästi osaamista ja hän 
on valmis näyttöön. HOKS:ia laadittaessa palvelupaikan työpaikkaohjaaja tekee yhteistyötä 
palvelunsuorittajan, opettajan ja Rise:n valvojan kanssa. Tällöin palvelunsuorittaja otetaan 
oppilaitokseen opiskelijaksi osoittamaan osaaminen näytössä. Tässäkin vaihtoehdossa 
työympäristön kuvaus pitää olla tehty ja työelämän arvioijan pitää tuntea tutkinnon perusteet. 
Vaihtoehto 2 ei sisällä tutkintokoulutukseen osallistumista.  
 
Opettaja ohjaa näyttösuunnitelman tekoa, näytön järjestelyissä ja perehdyttää työelämän arvioijan 
näytön arviointiin. Näytön järjestelyt ja ajankohta sovitaan opettajan kanssa etukäteen. Opettaja 
osallistuu näytön arviointiin ja arviointikokoukseen. Kun palvelupaikalla tehdään ensimmäistä 
kertaa tietyn tutkinnon osan näyttöä (tai ensimmäisiä kertoja), on suositeltavaa käyttää vaihtoehtoa 
1, jolloin oppilaitoksen ohjaus ja tuki on vahvempaa opinnollistamispolun aikana.  Kun 
opinnollistamistoiminta vakiintuu ja sen käytänteet tulevat tutuiksi työnjohdolle/työpaikkaohjaajille, 
voidaan siirtyä toimimaan vaihtoehdon 2 mukaisesti.  Lisäksi on hyvä muistaa, että jos 
palvelunsuorittaja suorittaa vain osan tutkinnon osasta eikä edetä näyttöön saakka, kannattaa 
työnjohdon/työpaikkaohjaajan arvioida osaamista ja laatia Yhteenveto osaamisesta (palvelupaikan 
myöntämä).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esimerkki oppilaitokseen hausta: 

 

- Jos palvelunsuorittaja saa työttömyyskorvausta, hän ottaa yhteyttä TE-toimiston 

työntekijäänsä ja kertoo mahdollisuudesta osaamisen hankkimiseen yhdyskuntapalvelun 

aikana ja tavoitteesta suorittaa ammatillisen tutkinnon osa tai -osia osoittamalla 

osaamistaan näytössä. 

• Näin varmistetaan, että palvelunsuorittajan työttömyysturva ei 

katkea ja opintosuunnitelma kirjataan hänen 

työllistämissuunnitelmaansa.  

• Näytön suorittaminen ei vaikuta työttömyyskorvaukseen 

- Palvelunsuorittaja hakeutuu oppilaitokseen opiskelijaksi  

• Yleensä sähköinen haku 

Lisätietokohtaan voidaan kirjata ”Alustava opintojen etenemisen 

suunnitelma on tehty Olli Opettajan kanssa. Tarkoituksena on 

suorittaa Puutarhurin perustutkinnosta tutkinnon osa ”Piha- ja 

ulkoalueiden hoito”.  Yhteyshenkilö työpaikkaohjaaja Teppo 

Työpaikkaohjaaja.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ”Olli Opettaja” kutsuu asiakkaan haastatteluun. 

- Oppilaitoksessa laaditaan HOKS ja tehdään näyttösuunnitelma ym.  
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Mitä koulutuksen järjestäjä huomioi?  
 
Yhteydenotto koulutuksen järjestäjän edustajaan, tavallisimmin ammatilliseen opettajaan, voi 
opinnollistamisasiassa tapahtua ensimmäistä kertaa silloin, kun palvelupaikalla on tarve tehdä 
työympäristön kuvaus ja verrata työtehtäviä tutkinnon perusteisiin. Koulutuksen järjestäjän rooli on 
toimia ammatillisen koulutuksen ja tutkinnon perusteiden asiantuntijana. Ammatillinen opettaja 
nimeää ne tutkinnot ja/tai tutkinnon osat, joihin palvelupaikalla on käytännön työtehtäviä tekemällä 
mahdollista hankkia osaamista. Työympäristön kuvauksen laatiminen edellyttää käyntiä 
palvelupaikassa. Tutkinnon osa kohtaiset ammattitaitovaatimukset kirjataan osaamisen 
tunnistamislomakkeeseen. Palvelupaikalla suoritettavat työtehtävät, joissa kyseisen 
ammattitaitovaatimuksen edellyttämää osaamista on mahdollista hankkia, kuvaillaan 
ammattitaitovaatimuksittain käytännönläheisesti. Opettaja siirtää ammattitaitovaatimukset valmiiksi 
Osaamisen tunnistamislomakkeelle, johon yhdessä voidaan kirjata käytännön työtehtävät, joissa 
osaamista hankitaan. Osaamisen tunnistamislomake voi olla tulostettuna, mutta se on hyvä olla 
palvelupaikassa myös sähköisessä muodossa, jossa sitä on helpompi muokata. Tutkinnon 
perusteet, niiden sisältämät ammattitaitovaatimukset ja osaamisen tunnistamislomake helpottavat 
palvelunsuorittajaa hahmottamaan työtehtävänsä ja suuntaa hänen oppimistaan tavoitteita kohden. 
Lisäksi ne ohjaavat työpaikkaohjaajaa arvioinnissa. Jos työympäristön kuvaus ja osaamisen 
tunnistamislomake tehdään huolellisesti, toiminta on sujuvaa ja lomakkeita voidaan hyödyntää 
muidenkin palvelunsuorittajien yhdyskuntapalvelua opinnollistettaessa. Lomakkeita voidaan 
päivittää tarvittaessa, esimerkiksi tutkinnon perusteiden tai työtehtävien muuttuessa.  
 
Yhteydenotto oppilaitokseen voi tulla myös siinä vaiheessa, kun palvelunsuorittaja on jo hankkinut 
osaamista työtehtävissä riittävästi ja se halutaan osoittaa näytössä. Tällöin tavoitteena on saada 
virallinen todistus tutkinnon osasta tai tutkinnosta. Opettaja laatii opiskelijaksi valitulle 
palvelunsuorittajalle HOKS:n. Palvelunsuorittaja osallistuu vain näyttöön osallistumatta 
tutkintokoulutukseen.   
 
Palvelunsuorittajalla saattaa joskus olla tavoitteena koko tutkinnon suorittaminen. Hänellä voi olla 
aikaisempia ammatillisia opintoja, ne ovat voineet jäädä kesken tai hänellä voi olla paljon 
työkokemusta alalta.  Hänet ohjataan hakemaan oppilaitoksen opiskelijaksi jatkuvan haun kautta ja 
hänelle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).  
 
Opinnollistamisessa on aina ennen oppilaitokseen hakua otettava huomioon työvoimapoliittiset 
seikat. Jos palvelunsuorittaja kuuluu työttömyysturvan piiriin, hänen on otettava yhteyttä TE-
toimiston työntekijäänsä ja varmistettava opintojen vaikutus työttömyysturvaan.  
 
Näytön suunnittelun ohjaaminen ja arvioijien perehdyttäminen ovat koulutuksen järjestäjän tärkeitä 
tehtäviä. Näytön järjestelyt suunnitellaan yhteistyössä palvelupaikan kanssa.  Näyttöjä 
suunniteltaessa varmistetaan, että palvelupaikalla on näyttöjen onnistumiseksi sopivia työtehtäviä. 
 
Näyttö suunnitellaan yksilöllisesti tutkinnon osittain. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että arvioijat 
pystyvät muodostamaan käsityksen palvelunsuorittajan osaamisesta ja voivat tehdä arvioinnin 
tutkinnon perusteiden mukaisesti. Jos arvioijat eivät saa riittävästi näyttöä osaamisesta, voidaan 
näyttöä täydentää osoittamalla osaamista muilla tavoin, esim. kirjallisesti, valokuvin tai muilla 
dokumenteilla. (Opiskelijan ohjaus ja arviointi työpaikalla 25, 2018). 
 
Näytön arvioivat työelämän arvioija (usein sama kuin työpaikkaohjaaja) ja opettaja yhdessä. 
Työelämän arvioijalla tulee olla arvioitavaan tutkintoon liittyvä ammattitaito ja osaaminen sekä 
perehtyneisyys arviointiin ja tutkinnon perusteisiin. Opettaja ja työelämän arvioija muodostavat 
yhteisen ymmärryksen arvioinnista ja päättävät arvosanan sekä kirjaavat arvioinnin perusteet 
arviointikokouksessa. Palvelunsuorittaja arvioi aina myös itse osaamistaan, mutta ei osallistu 
päätöksentekoon omasta arvosanastaan. Itsearviointi ei vaikuta arvosanaan (Opiskelijan ohjaus ja 
arviointi työpaikalla 25, 2018). 
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8 Erilainen oppija palvelunsuorittajana 

 

Kaikki ihmiset ovat oppijoina erilaisia - kukin ihminen oppii omalla tavallaan. Joillakin saattaa olla 
erityisiä oppimisvaikeuksia, jotka vaikuttavat oppimiseen. Silloin, kun palvelupaikalla havaitaan, 
että oppimiseen liittyy haasteita, niistä voi keskustella palvelunsuorittajan kanssa ja pyytää häntä 
ottamaan asia puheeksi opettajan kanssa tai ottaa yhteyttä oppilaitokseen yhdessä 
palvelunsuorittajan kanssa. Erityisopettaja voi kartoittaa opiskelijan erityisen tuen tarpeet ja hänelle 
voidaan tarjota tukea. Oppimisvaikeudet eivät ole este opinnoissa tai töissä pärjäämiselle, mutta 
ne vaativat yksilöltä usein keskimääräistä enemmän ponnistelua.  Kun tuen tarve tunnistetaan ja 
huomioidaan, siihen voidaan vastata. Palvelunsuorittajaa voidaan tukea erilaisin menetelmin 
vahvuuslähtöisesti ja ratkaisukeskeisesti.  
 
Lisätietoa erityisen tuen tarpeista ja niihin vastaamisesta löytyy Transit-Osaamosta;  
https://sites.google.com/inlive.fi/transit-osaamo/asiakastyön-aloittaminen/alkukartoitus/tuen-
tarpeisiin-vastaaminen/erityisen-tuen-tarpeista/vinkkejä-erityisen-tuen-tarpeeseen-vastaamiseen 
 
 
Työpaikan avoin ja erilaisuuden hyväksyvä ilmapiiri on ensiarvoisen tärkeää. 
 

9 Palautteen antaminen 

Palautteen antaminen ja saaminen ovat osa oppimisprosessia. Välitön ja rakentava palaute on 
palvelunsuorittajalle tärkeää, sillä hän saa siitä työkaluja itsearviointiin, omien vahvuuksien ja 
kehittämisalueiden ymmärtämiseen sekä ammatilliseen kehittymiseen. Palautteen antamisella ja 
saamisella on suuri merkitys. Se on olennainen osa palvelunsuorittajan ja työelämässä oppijan 
ohjausta. Palautteen saamisesta saa varmuutta sekä uskallusta tehdä, työskennellä ja kehittyä. 
Kiitos hyvin tehdystä työstä edistää oppimista ja lisää uskoa palvelunsuorittajan omiin 
mahdollisuuksiin. 
 
Palautteen antaminen liittyy myös arviointiin. Palaute on viisainta antaa palvelunsuorittajan 
toiminnasta ja työtehtävien sujumisesta, ei hänen persoonastaan tai henkilökohtaisista 
ominaisuuksistaan.  
 
Hyvä palaute 

• on oikeudenmukaista  

• on suhteutettu palvelunsuorittajan ammatillisen kasvun vaiheeseen 

• on kehittävää  

• tukee ammatillista kasvua 

• tuo esille sekä kehittämiskohteet että vahvuudet  

• kannustaa  

• ei lannista  

• on johdonmukaista ja luotettavaa   

 

 

 

https://sites.google.com/inlive.fi/transit-osaamo/asiakastyön-aloittaminen/alkukartoitus/tuen-tarpeisiin-vastaaminen/erityisen-tuen-tarpeista/vinkkejä-erityisen-tuen-tarpeeseen-vastaamiseen
https://sites.google.com/inlive.fi/transit-osaamo/asiakastyön-aloittaminen/alkukartoitus/tuen-tarpeisiin-vastaaminen/erityisen-tuen-tarpeista/vinkkejä-erityisen-tuen-tarpeeseen-vastaamiseen
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10 Rikosseuraamuslaitoksen rooli 
yhdyskuntapalvelussa opinnollistamisessa 

 

Rikosseuraamuslaitoksen virkamiehet ovat vastuussa siitä, että yhdyskuntapalvelu suoritetaan 
tiettyjen reunaehtojen ja sääntöjen mukaan. He seuraavat täytäntöönpanon muodollista 
onnistumista. Palvelupaikan yhdyshenkilöt ovat vastuussa siitä, että yhdyskuntapalvelun suorittaja 
täyttää sovitut työvelvoitteet ja toimii työyhteisön sääntöjen mukaan. Mikäli palvelupaikka on 
kiinnostunut yhdyskuntapalvelun opinnollistamisesta, on yhteistyön tekeminen 
rikosseuraamuslaitoksen kanssa tärkeää, jotta opinnollistamisen alussa tarvittavat toimenpiteet 
voidaan suunnitella yhdessä. Siitä, kuka ottaa yhteyttä oppilaitokseen, voidaan sopia palvelupaikan 
ja valvojan kesken.  
 
Palvelupaikan yhdyshenkilöitä ovat ne henkilöt, jotka arvioivat palvelunsuorittajan osaamista ja 
laativat Yhteenvedon osaamisesta. Rikosseuraamuslaitoksen valvojan on hyvä olla mukana 
opinnollistamissuunnitelman tekemisessä ja oppimistavoitteet on hyvä kirjata myös 
rikosseuraamuslaitoksen ylläpitämään täytäntöönpanon aikaiseen rangaistusajansuunnitelmaan. 
Yhteisestä sopimuksesta ja palvelunsuorittajan niin halutessa, voi valvoja toki olla mukana myös 
arvioinnin laatimisessa. Valvojan tietoisuus opinnollistamisasiasta auttaa häntä motivoimaan 
palvelunsuorittajaa sekä suunnittelemaan ja varmistamaan mahdollista opintoihin hakeutumista tai 
urasuunnittelua.  
 
On kuitenkin hyvä muistaa, että yhdyskuntapalvelun suorittaminen ja opinnollistaminen ovat kaksi 
erillistä asiaa. Esimerkiksi sanktion saaminen yhdyskuntapalvelussa ei vaikuta osaamisen 
tunnistamiseen. Tai jos yhdyskuntapalvelu jostain syystä katkeaa, mutta palvelunsuorittaja jatkaa 
jossakin muussa yhteydessä, esim. kuntouttavassa työtoiminnassa kyseisessä palvelupaikassa, 
voidaan osaamisen tunnistamista ja opinnollistamista jatkaa. Toisaalta, mikäli opinnollistaminen ei 

Vinkkejä palautteen antajalle: 
› anna palaute välittömästi 

› anna ideoita ja tietoja, ei niinkään neuvoja  

› anna vaihtoehtoja, ei valmiita vastauksia tai 

ratkaisuja  

› mieti, mikä on oleellista palautetta tässä ja 

nyt, kaikkea ei tarvitse sanoa kerralla  

› tee palautteestasi arvokasta, kehittävää ja 

rakentavaa  

› valitse sopiva paikka ja aika 

› tarkista, että palautteesi on ymmärretty! 
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edistyisi, sillä ei ole vaikutusta palvelun suorittamiseen, mikäli palvelun muodolliset seikat 
toteutuvat vaaditulla tavalla. 

 

11 Opinnollistamisen prosessi pähkinänkuoressa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Keskustellaan 
palvelupaikan 
työtehtävistä ja 
niissä kertyvästä 
osaamisesta

•Sovitaan 
opinnollistamisen 
aloittamisesta

•Palvelupaikan 
edustaja tai Rise:n 
valvoja ottaa 
yhteyttä 
oppilaitokseen

•Sovitaan 
tapaaminen 
palvelupaikalle 
työympäristön 
kuvauksen 
laatimiseksi

--------------------------

•Valvoja huomioi 
yhteistyön TE-
palveluiden 
kanssa, jos 
palvelunsuorittaja 
hakeutuu 
opiskelijaksi

Työympäristönkuvaus

ja 
ammattitaitovaatimukse
t

•Laaditaan 
työympäristön kuvaus

•Kirjataan 
ammattitaitovaatimukse
t osaamisen 
tunnistamislomakkeelle

•Kirjataan 
tunnistamislomakkeelle 
konkreettiset 
työtehtävät 
ammattitaitovaatimuksit
tain, joissa osaamista 
voidaan hankkia

•Palvelupaikan 
yhdyshenkilö/työpaikka
ohjaaja ja ammatillinen 
opettaja tekevät 
yhteistyötä, Rise:n 
valvoja voi osallistua

Osaamisen  
arviointi ja 
dokumentointi

•Työpaikkaohjaaja 
arvioi 
palvelunsuorittajan 
osaamista 
palvelupaikalla

•Palvelunsuorittaja 
tekee osaamisestaan 
itsearvioinnin

•Arvioinnissa 
käytetään 
Osaamisen 
tunnistamislomaketta
, joka liitetään 
Yhteenveto 
osaamisesta -
lomakkeeseen            
-------------------------

•Jos suoritetaan 
näyttö, sen arvioivat 
opettaja ja 
työpaikkaohjaaja

Yhteenveto 
osaamisesta

•Laaditaan 
yhteenveto 
osaamisesta ko. 
lomakkeelle, kun 
osaaminen on 
tunnistettu

•Työpaikkaohjaaja 
ja palvelupaikan 
esimies 
allekirjoittavat 
lomakkeen

•Oppilaitos 
hyödyntää 
Yhteenvetoa 
osaamisesta  
osaamisen 
tunnistamisessa ja 
tunnustamisessa

•Palvelunsuorittaja 
voi liittää 
Yhteenvedon 
osaamisesta CV:n 
liitteeksi
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Työympäristön kuvaus  

Yritys:  

Toimipaikka: 

Osoite: 

Yhteyshenkilön / työpaikkaohjaajan nimi: 

Puhelinnumero: 

Sähköpostiosoite: 

www.sivut: 

Taustatietoja: 

Työpaikan toimialan kuvaus  
 
 
 
 
 
 
 

Työpaikalla on koulutettu työpaikkaohjaaja ☐ kyllä                   ☐ ei   

Päivittäinen työaika ja tauot  
 
 

Työtehtävästä suoriutuminen edellyttää 
työntekijältä (esim. fyysinen ja psyykkinen 
kuormitus, asiakaspalvelu jne.) 

 
 
 
 
 

 

Työturvallisuudessa huomioitavat asiat  
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Työssä käsitellään haitallisia/vaarallisia aineita ☐ kyllä                   ☐ ei      

Suojautuminen: 
 

Työtehtävässä tarvitaan ☐ hygieniapassi    ☐ ajokortti      ☐ tulityökortti  
 

☐ työturvallisuuskortti       ☐ ensiapukortti 

 

☐   muu, mikä?     

Työssä käytettävät koneet ja laitteet   
 
 
 
 

Työasu  ☐ työpaikalta    ☐ oma / oppilaitoksesta 
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Ruokailumahdollisuus  ☐ on                      ☐ ei 

Lisätietoja: 
 

Sosiaalitilat  ☐ on                      ☐ ei 

Lisätietoja: 
 

Minkä tutkinnon/tutkintojen työtehtäviä työpaikalla tehdään? 

 

Minkä tutkinnon osan työtehtäviä työpaikalla voi oppia? 

Ammatilliset tutkinnonosat: 
 
 

Yhteiset tutkinnonosat (YTO): 
 
 

Työtehtävät (jos vuorotyö, niin työtehtävät vuoroittain) 

 
 
 

Muuta huomioitavaa (esim. työnantajan toiveet työssäoppimista ohjaavalle opettajalle) 

 
 
 

Työnantajan odotukset oppilaitosyhteistyölle 

☐ työpaikkaohjaajakoulutus 

                       

☐ lisätietoa erilaisen oppijan ohjaamiseen   

 

☐ lisätietoa työllistämisen tukimuodoista 

 
Muita ideoita yhteistyölle: 
                 

 

  

Lomakkeen laatijat: 

(nimi, tehtävä organisaatiossa, puhelinnumero) 

 

Laadittu: (pvm) 

 

Päivitetty: (pvm) 



Liite 2 

 

Lähde : Ammattiopisto Live 

työpaikan logo               Osaamisen tunnistaminen 

 
 
 
tutkinto 
tutkinnon osa ja tutkintonimike 
 
Työntekijä:_________________________________   Työpaikkaohjaaja:________________________________    Ajalta:________________ 

tutkinnon osa ___osp 

ammatillinen valinnainen/pakollinen tutkinnonosa, tutkinnon perusteet _____vuosi, OPH 

       

Ammattitaitovaatimukset 
 
Työntekijä osaa: 
 

Työtehtävät työpaikalla 
 
 

Työntekijän 
itsearviointi 
 
 
OSAAN 

Työpaikka-
ohjaajan 
arviointi 
 
OSAA 
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YHTEENVETO 
OSAAMISESTA 

 
Esim. kiinteistöhoitajan työtehtävistä 

 
 
 

Henkilön nimi 
Syntymäaika Kirjoita syntymäaika 

 
 
 

Päivämäärä – Päivämäärä 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

_______________________ _______________________ 
Nimen selvennys   Nimen selvennys 
Titteli    Titteli 
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Tämä yhteenveto osaamisesta kuvaa työtoiminnassa tunnistettua osaamista. 
 
Työskentelyjakson aikana osaamista on verrattu Opetushallituksen päättämiin tutkinnon 
perusteisiin. 
 

Ammatillinen osaaminen 
 
Ammatillinen osaaminen on määritelty liitteessä.  

 

 
Lisätietoja osaamisesta 
 

• Kirjoita tekstiä napsauttamalla tätä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


