
TYÖPAIKKA-  
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Kerro minulle 
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Hyvä työpaikkakouluttaja!
Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana olet mukana 
niin koulutuksen suunnittelussa kuin opiskelijan ohjauksessa ja arvioinnissa. 

Kouluttajan roolit vaihtelevat oppisopimuskoulutuksen aikana opiskelijan tarpeen ja 
oppimisen edistymisen mukaan. Rooleja voivat olla esimerkiksi opastaja, valmentaja tai 
mentori.

Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa, noin 80 prosenttia oppimisesta tapahtuu työ
paikalla työtä tehden, minkä lisäksi ammatillista osaamista tuetaan tietopuolisilla 
opinnoilla . Opiskelija tarvitsee tukeasi onnistuakseen!

Oppisopimus on yhteistyötä, johon osallistuvat opiskelija, työpaikkakouluttaja, oppilai
toksen opettajat sekä koulutustarkastaja oppisopimustoimistosta. Yhteistyön tavoit
teena on luoda oppisopimuksesta onnistunut oppimiskokemus. Koulutusyhteistyöhön 
kannattaa ottaa mukaan myös koko työyhteisö.

Työpaikalla tapahtuvan työssä oppimisen peruspilareita ovat monipuoliset työtehtävät, 
ammattitaitoinen työyhteisö sekä ajanmukaiset koneet ja laitteet. Työssä oppiminen voi 
tarkoittaa esimerkiksi oman työn kehittämistä, erilaisiin kehittämishankkeisiin osallis
tumista, työkiertoa, vastuualueiden lisäämistä sekä keskusteluja eri alojen asiantunti
joiden ja sidosryhmien kanssa.

Tässä sinulle työpaikkakouluttajan työkirja. Tämän työkirjan tarkoitus on auttaa sinua 
opiskelijan ohjaamisessa. Työkirja antaa sinulle vinkkejä ja toimintamalleja oppisopi
musopiskelijan ohjaamiseen työpaikallasi. Työkirjaan on sisällytetty oppisopimuksen 
ohjaamisen kannalta tärkeitä ohjeita. Työkirja opastaa sinua koko oppisopimuksen ajan. 

Lopputuloksena on molemminpuolinen oppimisprosessi, josta on iloa ja hyötyä kaikille 
osapuolille!

Innostavia ohjaushetkiä toivottaa,

Turun oppisopimustoimisto

Pitkäkin matka 

täytyy aloittaa 

yhdellä askeleella
– kiinalainen sananlasku -
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Työpaikkakouluttajan nimi 

_______________________________________ 

Sopimuspro-verkkopalvelu 

Käyttäjätunnus ja salasana

Oppilaitoksen yhteystiedot: 

M i n u n  j u t t u n i

Omat tiedot
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Unohditko salasanan?
Klikkaa kohdasta 
Unohtuiko salasana?

Kirjoita oma sähkö posti-
osoitteesi ruutuun ja 
lähetä, niin sinun omaan 
sähköpostiosoitteeseesi 
lähetetään uudet 
tunnukset.

M i n u n  j u t t u n i
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O p p i s o p i m u k s e n  a l k a e s s a
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Kouluttajan rooli ja vastuu

Opastaja

Oppisopimusopiskelijan ohjaaminen ja arviointi

Keskus-
telu

Keskus-
telu

Keskus-
telu

Keskus-
telu

Valmentaja Mentori

Tutustu

Uuden työ-
suhteen asiat 

korostuvat

Auta 
yhdistämään 
työ ja koulu

Motivoi työn- 
 kiertoon, tutkinto- 

tilaisuuksiin
Kannusta 

ammattilaista

Kysele
Kuuntele

Kysele
Kuuntele
Kannusta

Kysele
Kyseen-
alaista

Kannusta

Opastaja – erittelee tehtäviä, antaa selkeitä ohjeita, näyttää kuinka työ tehdään, antaa palautetta 
Valmentaja – määrittelee ja tunnistaa yhdessä ongelmia, luo kehitysmahdollisuuksia, 
järjestää työnkierron, keskustelee 
Mentori – tarkastelee yrityksen tavoitteita, liittää työn elämään, selkiinnyttää tavoitteita,  
kuuntelee, kyselee, tukee

Opiskelijalle nimetään työpaikalle vastuullinen työpaikkakouluttaja, joka vastaa opiskelijan kouluttami-
sesta käytännön työtehtäviin. Työpaikkakouluttaja mahdollistaa ja organisoi työssä oppimista. Koulut-
tajan rooli yrityksessä on toimia ”kasvattajana”, joka ottaa vastuuta opiskelijan ammattilaiseksi kasva-
misesta. Työpaikkakouluttaja antaa lisäksi opiskelijalle palautetta sekä keskustelee opiskelijan kanssa 
oppimiskokemuksista. Hän arvioi opiskelijan ammattitaidon kehittymistä yhdessä opiskelijan kanssa. 
Työssä oppimiseen liittyvä keskustelu suoritetaan kolme kertaa vuodessa ja kuitataan sähköisessä 
verkko palvelussa.

O p p i s o p i m u k s e n  a l k a e s s a

Minkä kuulet, 

sen unohdat, 

minkä näet, 

sen muistat, 

minkä teet, sen opit!
– kiinalainen sananlasku -
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Perehdyttäminen
Asialliseen työhön perehdyttämiseen on varattava riittävästi aikaa. Perehtymisessä opiskelija tutustuu 
tehtäviin, työympäristöön ja työtovereihin. Työpaikkakouluttajan lisäksi työpaikalla voi perehdyttäjinä 
toimia muita työyhteisön jäseniä. Hyvä perehdytys luo perustan oppisopimukselle ja työn turvalliselle 
aloitukselle.

Avainasiat kuntoon ensin, vasta sitten töihin!
Asiakirjat kuntoon
• henkilötietolomake  ................................
• vaitiolositoumus  ....................................
• muut yrityskohtaiset lomakkeet ............

Toimintaan tutustuminen
• yrityksen oma työhönopastuskansio .....
• toiminta sairastapauksissa ....................
• työterveyshuolto .....................................
• vuosikertomus ........................................
• esitteet ....................................................

Kunnolla varustettuna työhön
• henkilökohtainen työasu ja jalkineet .....
• henkilökohtaiset työssä tarvittavat 

varusteet ................................................
• henkilökohtaiset suojavälineet .............. 

Turvallisesti työhön
• työturvallisuus työtä tehtäessä ja tiloissa 

liikuttaessa .............................................
• omaan työhön liittyvät erityispiirteet ....
• toiminta tapaturman, tulipalon tms. 

sattuessa ................................................

Et ole työpaikalla yksin
• esimiesten ja ohjaajien yhteystiedot ......
• työpaikkakouluttaja ................................
• lähimmät työtoverit ................................

Sosiaalitilat
• pukeutumis- ja peseytymistilat .............
• taukotilat ................................................
• ruokailu ..................................................
• tupakointi ................................................

O p p i s o p i m u k s e n  a l k a e s s a
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aAsiakaspalvelu 
• omaan työhön liittyvä asiakaspalvelu ....
• mitä on hyvä asiakaspalvelu ..................
• sisäinen asiakaspalvelu .........................

Omaan yritykseen liittyvät tiedot 
(paikallinen ja valtakunnallinen)
• toiminta-alue, organisaatio, henkilöstö 
• yhteystiedot ............................................
• palveluvalikoima / tuotevalikoima .........

Yrityksen toiminta-ajatus ja periaatteet
• toiminta-ajatus, arvot ............................
• palvelut / tuotteet ...................................
• toimintatavat ja periaatteet ....................
• sisäinen tiedotus ....................................
• aloitteet ..................................................

Työsuhde 
• työaika, työvuorot, ylityöt .......................
• palkan maksu, kannustepalkkiot ...........
• vuosiloma ...............................................
• sairastuminen, sijaisjärjestelmät ..........
• työterveyshuolto, tapaturmat, 

vakuutukset ............................................
• luottamusmiehet,  

työsuojeluvaltuutettu .............................
• työpaikan henkilöstökoulutus ................

Omaan työhön kuuluvat tehtävät
• omaan työhön liittyvät tehtävät ja  

niiden kehittäminen ...............................
• työpaikan koulutuskansioon 

tutustuminen ..........................................
• palvelu, laatutekijät ................................
• asiakaspalvelu ........................................

• henkilökohtainen laatu...........................
• työasu, pukeutuminen,  

käyttäytyminen .......................................
• työskentelytilat, kulkureitit, ajoreitit,  

pysäköinti ...............................................
• ympäristönsuojelu .................................
• työpaikkapalaverit ..................................
• palautejärjestelmä / palautteet .............

Työturvallisuus omassa työssäni
• työn ja työpaikan riskitekijät ..................
• henkilökohtaisten suojainten käyttö ......
• ensiapuohjeet .........................................
• hätänumerot, hälytysohjeet ...................
• turvalliset työmenetelmät ja  

asiakaskohtaiset erityisohjeet ...............
• paloturvallisuus .....................................

Työnopastus jatkuu yrityksen toimintaperiaatteen 
mukaisesti alkuperehdyttämisen jälkeen

O p p i s o p i m u k s e n  a l k a e s s a
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Työpaikalla tapahtuva oppiminen 
Oppisopimuksen aikana tulisi päästä tekemään monipuolisesti tutkinnossa vaadittavaan osaamiseen 
liittyviä työtehtäviä. Useimmista tutkinnoista on laadittu työtehtäväkartoitus, jossa avataan tutkinnon 
osaaminen työtehtävinä. Tämä työkalu on luotu helpottamaan kouluttajan ja opiskelijan keskustelua työ-
tehtävistä ja ammatissa vaadittavasta osaamisesta. Tutustu kartoitukseen yhdessä opiskelijan kanssa ja 
täyttäkää se pohtien, miten työtehtävät toteutuvat hänen työssään oppisopimuksen keston aikana. 

Työtehtäväkartoitus 
• selkeyttää ammatin sisältöjä kaikille osapuolille (opiskelija, työnantaja, työpaikkakouluttaja)
• sisältää työtehtäviä, joita oppisopimuksen aikana tulisi päästä tekemään
• varmistaa tutkinnon soveltuvuuden työpaikalle
• toimii osana henkilökohtaistamista, kopio palautetaan oppisopimustoimistoon

• opiskelija ja työpaikkakouluttaja täyttävät yhdessä – ammatin sisällöt tutuiksi
• toimii muistilistana monipuolisista työtehtävistä 
• opiskelija ja kouluttaja miettivät yhdessä, mitkä työtehtävät vaativat vielä harjoitusta
• tammi-, touko- ja syyskuussa opiskelija ja kouluttaja pysähtyvät arvioimaan ammattitaidon 

kehittymistä -> koulutuskorvauksen haku s. 18

• toimii työpaikalla tapahtuvan oppimisen loppuarvioinnin välineenä 

Työtehtäväkartoitus toimii myös henkilökohtaistamisen välineenä, sillä kartoituksen avulla selvitetään, 
mitä työtehtäviä opiskelija pääsee työssään tekemään. Oppilaitoksessa tapahtuvat opinnot henkilökoh-
taistaa oppilaitoksen opettaja. Tällöin selvitetään, miten opiskelijan aiemmat opinnot ja työkokemus mah-
dollisesti vaikuttavat opintojen sisältöön ja kestoon. Samalla suunnitellaan alustavasti myös tutkintotilai-
suuksien eli näyttöjen aikataulua. 

Uusissa työsuhteissa tulee muistaa, että koeajan tarkoituksena on selvittää, ovatko työtehtävät sopivia 
oppisopimukseen rekrytoidulle työntekijälle. On myös opiskelijan edun mukaista, että oppisopimus pure-
taan jo koeajan aikana, mikäli opiskelijan katsotaan olevan alalle sopimaton. 

O p p i s o p i m u k s e n  a l k a e s s a
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Oppilaitospäivät 

Oppisopimuskoulutuksessa vuorottelevat työssä oppiminen ja tietopuoliset opinnot, mutta pääpaino on 
työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa. Oppilaitoksen tarjoamat opinnot ovat noin 20 % koko oppiajasta, 
jonka lisäksi tulee varata aikaa oppimistehtävien tekemiseen vapaa-ajalla. Opiskelu edellyttää opiske-
lijalta oma-aloitteellisuutta ja aikataulujen laadintaa suunnitelmissa pysymisessä. Myös kouluttajan on 
hyvä tietää opintojen sisällöistä, jotta työtehtäviä voidaan mahdollisuuksien mukaan suunnitella opiske-
lua tukevaksi. Opintojen sisällöt tuntevan kouluttajan on myös helpompi auttaa opiskelijaa etätehtävien 
alkuun saattamisessa. Mikäli edellisistä opinnoista on pitkä aika, tehtäviin tarttuminen saattaa tuntua 
opiskelijasta vaikealta. Etätehtävien kytkeminen opiskelijan työhön lisää opiskelumotivaatiota ja auttaa 
kytkemään työt ja opinnot yhteen. Mikäli työpaikalta löytyy luontevasti kehittämishankkeita, joita voisi 
liittää osaksi opiskelijan opintoja, kannattaa asiasta keskustella opiskelijan ja tarvittaessa oppilaitoksen 
opettajan kanssa. 

Monipuoliset työtehtävät, työnkierto, 
kehittämishankkeet

Työpaikalla tapahtuva 
oppiminen

Tietopuoliset 
opinnot

Oppilaitospäivät, oppimistehtävät, 
verkko-opiskelu

O p p i s o p i m u k s e n  a l k a e s s a
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Henkilökohtaistaminen 
Henkilökohtaistamisella tarkoitetaan alustavaa suunnitelmaa opintojen kulusta ja tutkintotilaisuuksien 
suorittamisesta. Henkilökohtaistamisen tekee oppilaitoksen opettaja yhdessä opiskelijan kanssa opinto-
jen alkuvaiheessa. Jotta sinulle selviäisi, miten opiskelijan opintojen on suunniteltu etenevän, voit pyytää 
opiskelijalta kopion henkilökohtamissuunnitelmasta ja liittää sen tähän. Voit myös osallistua suunnitel-
man laadintaan, kunhan kysyt mahdollisuutta opiskelijalta. 

Henkilökohtaistamissuunnitelmaa tarkennetaan opintojen edetessä ja sinun on hyvä olla kartalla siitä, 
miten esimerkiksi tutkintotilaisuuksien aikataulutus muuttuu koulutuksen edetessä. 

O p p i s o p i m u k s e n  a l k a e s s a

On tärkeää, että oppisopimusopiskelija saisi tehdä monipuolisesti ammatin työtehtäviä. Työpaikkakoulut-
tajana pystyt usein toimimaan työtehtävien jakajana ja huolehtimaan, että opiskelija pääsee toimimaan eri 
työtehtävissä. Mikäli omassa työkohteessasi kaikkien työtehtävien tekeminen ei mahdollistu, pohdi työn-
kierron avulla, miten opiskelija voisi saavuttaa tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon. Työkohteen vaihto 
vähintään hetkellisesti auttaa opiskelijaa saamaan laaja-alaisen osaamisen opiskelemastaan ammatista. 
Muista myös, että jo pitkään työtehtävissä toiminut ammattilainen voi tarvita omien työtehtäviensä laajen-
tamista. Hän voi olla ekspertti omassa kohteessaan, mutta tutkinnossa vaadittava ammattitaito voi vaatia 
osaamisen laajentamista. Hänellekin työnkierrosta on hyötyä. 

Ohjausvastuuta voi myös jakaa, mikäli katsot, että jokin osaamisalue ei liity sinun työtehtäviisi. Voit ohjata 
opiskelijan työskentelemään jonkun toisen työparina / ohjauksen alla, jos katsot jonkun työkavereistasi 
hallitsevan kyseisen osa-alueen sinua paremmin. Joissakin tutkinnoissa vaadittava osaaminen on myös 
niin laaja-alaista, että kaikkea osaamista ei pysty hankkimaan yhdessä työpaikassa. Tällöin opiskelija voi 
mennä harjoittelemaan tai tutustumaan johonkin toiseen yritykseen, kunhan asiasta sovitaan työnanta-
jien kesken. 

Monipuoliset työtehtävät

Se joka ei  

kysy koskaan, 

tietää joko kaiken  

tai ei mitään. 
– tuntematon –
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O p p i s o p i m u k s e n  a i k a n a
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Sopikaa opiskelijan kanssa työssä oppimisen keskusteluiden ja muiden tapaamisten aikataulusta!

Tammikuu–huhtikuu 
(Keskustelu työssä oppimisesta + muut sovitut päivämäärät)

PVM ____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Toukokuu–elokuu
(Keskustelu työssä oppimisesta + muut sovitut päivämäärät)

PVM ____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Syyskuu–joulukuu
(Keskustelu työssä oppimisesta + muut sovitut päivämäärät)

PVM ____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

O p p i s o p i m u k s e n  a i k a n a
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ohjauksen 

määrä ja 

laatu
odotukset

Ohjauksen pelisäännöt
Onnistunut oppisopimuksen toteutuminen edellyttää sekä opiskelijalta että kouluttajalta ennen kaikkea 
motivaatiota, suunnittelua ja yhdessä työskentelyä. Yhteinen prosessi kestää vuodesta kolmeen vuoteen 
ja se edellyttää molemmilta osapuolista sitoutumista; kouluttajalta sitoutumista ohjaukseen ja opiskeli-
jalta sitoutumista työssä oppimiseen ja opintojen etenemiseen. 

Oppisopimuksen alussa on hyödyllistä sopia yhteisistä pelisäännöistä. Yhteisillä pelisäännöillä varmiste-
taan se, että kouluttajalla ja opiskelijalla on yhteinen käsitys tavoitteista ja tarkoituksesta. Lisäksi siinä 
varmistetaan se, että pelisääntöjä noudattamalla opiskelija valmistuu sovitussa ajassa. Pelisäännöistä 
sopiminen tukee koko ohjausprosessin onnistumista. Ohjausprosessin alussa on hyvä sopia, minkä ver-
ran kouluttajalla on käytettävissä ohjausresursseja ja miten ne kannattaa käyttää. Lisäksi on aiheellista 
sopia myös siitä, miten opiskelija hakee ohjausta (aika, ajoitus, materiaali) ja siitä, miten kouluttaja antaa 
palautetta. Pelisääntöjen yhdessä miettiminen ja kirjaaminen edesauttavat ohjaustilanteen ja ohjauksen 
kehittämistä. 

Pelisäännöt voivat sisältää monenlaisia asioita. Ohessa esimerkkejä, millaisista asioista voi keskustella ja 
sopia. 

O p p i s o p i m u k s e n  a i k a n a

ohjauksen 

aikataulu
palaute

ohjauksen 
luonne ja sen 
muuttuminen 
koulutuksen 

edetessä – jaettu 
asiantuntijuus 
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Keskustelu työssä oppimisesta
Koulutuskorvausmuistutuksen saapuminen työpaikkakoulutta jalle on merkki 
työssä oppimisen keskustelun pitämisestä ja koulutuskorvauksen hausta.

Kolme kertaa vuodessa (tam mi-, touko- ja syyskuussa) op pi sopimistoimistosta tulee 
muistutus, jolloin varaat ajan opiskelijan kanssa työssä oppimisen keskusteluun. 

Kolmesti vuodessa teidän 
on hyvä tehdä opiskelijan 
kanssa selkeitä suunnitel-
mia uusiin työtehtäviin tutus-
tumisesta, aika taulusta ja 
osaamisen karttumisesta.

Oppisopimuksessa tavoitel-
laan työssä ja oppilaitoksessa 
opitun yhdistämistä. Työ-
tehtävien läpikäynnin lisäksi 
on hyvä käydä läpi opintojen 
etenemistä. Katsokaa yhdessä 
lähipäivien ja etätehtävien 
sisältöä. Auta opiskelijaa 
yhdistämään oppilaitoksesta 
saatu tieto käytännön työhön.

On tärkeää pysähtyä opiske-
lijasi kanssa keskustelemaan 
oppisopimuksen etenemisestä.

O p p i s o p i m u k s e n  a i k a n a

Pysähdy tähän,  

jotta pääsisimme 

loppuun nopeammin. 
– tuntematon –
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Palautteen antaminen
Palautteen antamisella on merkittävä vaikutus motivaatioon ja oppimistuloksiin. Palautteen perimmäi-
nen tavoite on oppimisen edistäminen. Palautteen tulee olla kannustavaa ja ennen kaikkea rehellistä. 
Sekä korjaava että positiivinen palaute on tärkeää. Oleellista on se tapa, miten palaute annetaan. Palaut-
teen tulee hyödyttää tutkinnon suorittajaa, motivoida ja antaa tietoa osaamisesta. Hyvä palaute ohjaa 
erilaisissa ratkaisuissa. Palautteen avulla tutkinnon suorittaja voi suunnata omia oppimistavoitteitaan ja 
kehittyä alansa ammattilaiseksi. Parhaiten tutkinnon suorittaja hyötyy päivittäisestä työskentelyn ohessa 
annetusta palautteesta. Asiallinen palaute ei ole palkinto eikä rangaistus. Se annetaan heti ja mielellään 
kahden kesken. Palautteen antamisen tulee olla säännöllistä, rakentavaa ja kannustavaa sekä tilanne-
kohtaista ja aina hyvin perusteltua.

Korjaavan palautteen antaminen kannattaa aloittaa aina positiivisista asioista, minkä jälkeen kerrotaan
kehittämistä vaativat asiat ja lopuksi kannustetaan jatkosuorituksiin. 

Palautetilanne on aina myös oppimistilanne!

• Ota huomioon palautteensaajan lähtökohdat
• Kannusta ja motivoi
• Anna palautteensaajan puhua ja 

perustella näkökulmaansa
• Syvennä asioita kuulemasi perusteella
• Johdata opiskelija itsearviointiin
• Anna palautetta objektiivisesti; 

keskity asiaan, älä henkilöön
• Ole asiallinen ja selkeä, älä 

käytä liian vaikeaa kieltä

• Anna opiskelijan löytää tieto itse, älä 
tarjoa valmiita oikeita vastauksia

• Tarjoa konkreettisia vaihtoehtoja, jos 
palautteensaaja ei pääse eteenpäin

• Keskity palautteessasi kokonaisuuksiin 
pikkuasioiden sijasta

• Anna palautetta mahdollisimman nopeasti
• Muista rehellisyys ja aitous!

O p p i s o p i m u k s e n  a i k a n a

Kun annat palautetta

Ihminen joka ei 

tee virheitä, 

ei tavallisesti tee 

muutakaan. 
– William Megee –
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Koulutuskorvauksen haku

2. Kirjaudu sisään saamillasi verkkopalvelutunnuksilla palveluun (osoite: https://opso.turkuai.fi). 
Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana.

Katso sivu 5 

1. Kirjaudu sähköiseen asiointiin oppisopimus toimiston nettisivujen 
www.oppisopimus.turku.fi kautta painamalla oikealla olevasta kuvasta. 
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5. Klikkaa opiskelija nimeä, niin lomake aukeaa.

3. Jos järjestelmästä puuttuu yrityksen pankkitilinumero, tulosta oheisesta 
linkistä lomake ja palauta se täytettynä oppisopimustoimistoon.

4. Valitse vasemmasta palkista Hae korvausta ja tee arviointi.
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Käy opiskelija kanssa
keskustelu työssä 
oppimisesta, sekä 
hänen tietopuolisten 
opintojen etenemi-
sestä.
Laita rastit kyseisiin
kohtiin.
Paina sitten Jatka.

6. Tarkista tiedot 
(korjaa tarvittaessa 
painikkeesta Korjaa) 
ja Tallenna. Tämän 
jälkeen tiedot siirtyvät 
opiskelijalle kuitatta-
vaksi.

7. Jos sinulla on use-
ampi opiskelija, käy 
tämä sama läpi kaik-
kien kanssa erikseen.

8. Jos sinulla on hake-
mattomia koulutus-
korvauksia, hae myös 
aikaisemmat käsitte-
lemättömät tästä.

9. Kirjaudu lopuksi 
ulos ohjelmasta.

10. Seuraavaksi oppi-
sopimusopiskelijan 
tulee käydä kuittaa-
massa keskustelu 
omilla tunnuksillaan 
(opiskelijalle lähtee 
muistutus sähköpos-
tiin). Tämän jälkeen 
koulutuskorvaus siir-
tyy maksatukseen.

O p p i s o p i m u k s e n  a i k a n a

Turun oppisopimustoimisto ei 
edellytä vuosilomien, sairaus-
lomien yms. ilmoittamista. 
Nämä asiat ovat työnantajan ja 
opiskelijan välisiä asioita, jotka 
perustuvat työlainsäädäntöön.
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Tutkintotilaisuudet
Tutkintotilaisuus on tapahtuma, jossa tutkinnon suorittaja osoittaa oman alansa töitä tekemällä tutkinnon 
perusteissa vaadittavan ammattitaidon. Näyttö, eli tutkintotilaisuus koostuu niistä normaaleista työtehtä-
vistä, joita kyseisessä ammatissa tehdään päivittäin.  

Tutkintotilaisuudet ovat joko oppilaitoksessa tai työpaikalla. Työpaikalla tehtävästä näytöstä sovitaan 
yhdessä työpaikan edustajan ja opiskelijan kanssa.

Opettaja laatii yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtaisen näyttösuunnitelman (HENSU).

Näyttöön ei laiteta ketään ”kylmiltään” vaan opiskelijalle annetaan aikaa valmistautua ja harjoitella näyt-
töä varten. Koululla opiskelija saa ohjausta opettajalta ja työpaikalla pääasiassa työpaikkakouluttajalta. 

Keskustelu opiskelijan ja työpaikkakouluttajan kanssa on tärkeä käydä hyvissä ajoin. Opettajan teh-
tävänä on käydä läpi arviointiperusteet siten, että kaikilla osapuolilla on niistä yhdenmukainen käsitys. 
Opettaja antaa kaiken näyttöön liittyvän kirjallisen materiaalin opiskelijalle ja työpaikan edustajalle jak-
son alussa. 

Opiskelijan ohjaaminen näyttöön liittyvissä tehtävissä ennen näyttöä on tärkeää. Opiskelijan ja opetta-
jan kanssa on hyvä käydä keskustelua kouluttajan havaitsemista seikoista, jotka voivat olla näyttöä edis-
täviä tai haittaavia tekijöitä. Opettajalta saa näyttöön kuuluvat kirjalliset ohjeet sekä arvioinnin perusteet, 
joista käydään yhteinen neuvonpito.

Arviointi toteutetaan kolmikantaisena työnantaja-, työntekijä- ja kouluttajatahojen yhteistyönä. Lisäksi 
olennainen osa arviointia on tutkinnon suorittajan tekemä itsearviointi. 

Tutkintotoimikunta myöntää tutkintotodistukset.
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Arviointi työpaikalla 
tapahtuneesta koulutuksesta 
Palautteen antaminen on luonnollinen osa oppisopimusta ja työpaikkakouluttajan ja opiskelijan yhteistä 
arkea. Oppisopimuksen päättyessä työpaikkakouluttaja arvioi työpaikalla tapahtuneen oppimisen, eli 
pohtii opiskelijan ammattitaitoa. 

Uusien voimaan tulevien määräysten johdosta opiskelijan ammattitaitoa ei enää arvioida numeerisesti. 
Ammattitaito arvioidaan jokaisessa tutkinnon osassa/toimintakokonaisuudessa erikseen sanallisesti. 

Arviointia ei tulosteta. Opiskelija näkee ainoastaan ohjelmaan kirjatun arvioinnin. Opiskelijan kuittauksen 
jälkeen arviointi poistuu ohjelmasta.

Tutkintotilaisuudet eli näytöt arvioidaan erikseen, eikä niiden arviointi vaikuta työpaikalla tapahtuneen 
oppimisen arviointiin.

O p p i s o p i m u k s e n  p ä ä t t y e s s ä

Loppuarviointi
1. Kirjaudu 
tunnuksillasi 
verkkopalveluun.

2. Rastita kohta 
Hae päättyneitä 
päättöarviointia 
varten, ja tämän 
jälkeen klikkaa 
opiskelijan nimeä, 
niin päättöarviointi 
aukeaa.
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3. Arvioi opiskelijan 
työpaikalla 
tapahtunutta 
ammattitaitoa 
jokainen tutkinnon osa 
erikseen sanallisesti.

Paina Jatka, minkä
jälkeen vielä hyväksyt
ja tallennat päättö-
arvioinnin.

Tämän jälkeen 
opiskelija käy vielä 
kuittaamassa omilla 
tunnuksillaan 
hyväksynnän 
järjestelmään (tästä 
lähtee muistutus 
sähköpostilla 
opiskelijalle), 
jonka jälkeen 
koulutuskorvaus 
siirtyy maksuun.
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Oppisopimuksen muutokset
Oppisopimuksen muutoksia ovat esimerkiksi 
• oppisopimusajan muuttaminen (lyhentäminen tai pidentäminen)
• yhteystietojen muuttuminen
• työpaikkakouluttajan vaihtuminen
• oppisopimuksen keskeytys 
• oppisopimuksen purkautuminen.
• Muutoksista tulee aina ilmoittaa välittömästi oppisopimustoimistoon kirjallisesti muutoslomakkeella.

Muutoksista tulee aina ilmoittaa välittömästi oppisopimustoimistoon kirjallisesti.

Oppiajan muuttaminen
Oppiajan muuttaminen ja purkaminen edellyttää opiskelijan ja työnantajan välistä sopimusta.

Yhteystietojen muuttuminen
Opiskelijan, työnantajan tai työpaikkakouluttajan yhteystietojen muutoksista tulee ilmoittaa 
oppisopimustoimistoon.

Työpaikkakouluttajan vaihtuminen
Työpaikkakouluttajan vaihtuessa uusi kouluttaja tulee ilmoittaa oppisopimustoimistoon. 
Uudelle työpaikkakouluttajalle toimitetaan omat verkkopalvelutunnukset.

Oppisopimuksen keskeytys
Oppisopimus tulee keskeyttää, kun opiskelija on
• yli kuukauden mittaisella sairaslomalla
• äitiys- ja/tai vanhempainlomalla
• armeijassa.

Oppisopimustoimisto ei maksa keskeytyksen aikana työnantajalle koulutuskorvauksia, opiskelijalle 
opintososiaalisia etuja eikä oppilaitokselle koulutusmaksuja.

Opiskelija ei voi osallistua oppilaitoksen opetukseen keskeytyksen aikana. Hän ei ole vakuutettuna silloin.

Oppisopimuksen purkautuminen
Oppisopimus voidaan purkaa mm.
• neljän kuukauden koeaikana
• opiskelijan ja työnantajan yhteisestä sopimuksesta
• yksimielisesti työnantajan lopettaessa yrityksensä, 

joutuessa konkurssiin tai kun työnantaja kuolee
• yksipuolisesti, työsopimuslain 8. luvun 

1 § ja 3 § säädetyin perustein.

Oppinein on ihminen, 

joka parhaiten 

ymmärtää sitä elämää, 

jota elämään hänet 

on asetettu.
– tuntematon – 

Muutoslomakkeen löydät kansion takataskusta
tai meidän nettisivuilta www.oppisopimus.turku.fi ->
Sähköinen asiointi ja lomakkeet -> Oppisopimuksen 
muutokset
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Oppisopimusopiskelija työssä 
oppimisjaksolle Eurooppaan
Turun oppisopimustoimisto on mukana Erasmus-hankkeissa, jolla rahoitetaan oppisopimusopiskelijoiden 
työssä oppimisjaksoja Eurooppaan. Vuoteen 2015 mennessä toimistomme on lähettänyt jo yli 40 opiskeli-
jaa Eurooppaan ja joukossa on myös useita yrittäjänä opiskelleita. 

Työssä oppimispaikka löytyy joko työnantajan kansainvälisten yhteyksien tai oppisopimustoimiston 
kautta. Yhteistyökumppaneitamme on seuraavissa Euroopan maissa: 
• Ranska
• Saksa
• Hollanti
• Espanja
• Tanska

Jaksojen pituudet ovat alkaen 4 viikkoa ja työ kielenä on yleensä englanti. Kyseisen maan kielen perus-
taidot ovat eduksi sopivia työpaikkoja haettaessa. 

Yrittäjän oppisopimuksella opiskeleville on ollut tarjolla myös 2–3 viikon vaihtojaksoja. 

Erasmus-apurahalla on tarkoitus tukea opiskelijan matka- ja majoituskustannuksia sekä muita kustan-
nuksia. Apurahan suuruus vaihtelee kohdemaasta ja jakson pituudesta riippuen.

Ulkomainen työssä oppimisjakso on osa oppisopimuskoulutusta ja vastaanottava yritys ei maksa palkkaa 
jaksolta. Jos opiskelet ammatti- tai erikois ammattitutkintoa, varaudu etsimään ulkomaan työssä oppi-
mispaikkasi itsenäisesti.

Kv-jaksolla opiskelija:
• saa itsetuntoa kohottavia onnistumisen kokemuksia
• vahvistaa ammatillista identiteettiä ja laajentaa osaamista 
• parantaa kielitaitoa ja kulttuurien ymmärrystä

Kv-jakson kautta työnantaja:
• voi verrata yrityksen osaamista vastaanottajamaan osaamiseen 
• saa arvokasta tietoa yrityksen toiminnan kehittämiseen tai jopa uusia tuotteita
• vahvistaa kontakteja alan toimijoihin Euroopassa 
• voi vastaanottaa oppisopimusopiskelijoita alan eurooppalaisilta yrityksistä

Saat lisätietoa kv-jaksolle hakeutumisesta Turun oppisopimustoimistosta. Pidämme kv-infoja 1–2 kertaa  
vuodessa ja oppisopimusosapuolia tiedotetaan niistä sähköpostitse. Tilaisuudessa avataan kv-haku-
prosessi ja vaihdossa olleet kertovat kokemuksistaan. Vaihdossa olleiden tarinoita löytyy nettisivuil-
tamme www.oppisopimus.turku.fi -> Kansainvälisyys.
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Ammattitutkintostipendi
Ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai 
erikoisammattitutkinnon näyttötutkintona suoritta-
neelle myönnetään hakemuksesta ammattitutkin-
tostipendi (390 euroa, v. 2015). Stipendin saaminen 
edellyttää vähintään viiden vuoden työkokemusta 
suomalaisen työnantajan palveluksessa. Tutkinto-
todistuksen saatuaan ammattitutkinto stipendiä 
voi hakea vuoden sisällä tutkintotodistuksen 
päiväyksestä  Koulutusrahastolta  
(www.koulutusrahasto.fi).

Henkilökohtaistamissuunnitelma
Suunnitelmaan dokumentoidaan näyttötutkintoon ja 
siihen valmistavaan koulutukseen hakeutuminen, 
tutkinnon suorittaminen ja tarvittavan ammatti-
taidon hankkiminen.

Kolmikanta
Kolmikantainen edustus näyttötutkintojärjestelmässä 
tarkoittaa työnantajien, työntekijöiden ja opet tajien 
edustusta näyttötutkintoprosessin eri vai heiden 
toteutuksessa sekä edustusta tutkintotoimikunnassa.

Koulutuskorvaus
Oppisopimustoimisto maksaa työnantajalle koulu-
tuskorvausta oppisopimusopiskelijan ohjaamisesta 
ja tarvittavista järjestelyistä. Koulutuskorvauksen 
määrä vaihtelee 35–260 € / kuukausi. Koulutus-
korvaus haetaan kolme (3) kertaa vuodessa 
(tammi-, touko- ja syyskuussa) työssä oppimisen 
keskustelun yhteydessä.

Loppuarviointi
Noin kuukautta ennen oppisopimuksen loppumista 
oppisopimustoimisto lähettää muistutuksen loppu-
arvioinnista. Työpaikkakouluttaja arvioi opiskelijan 
ammattitaidon sanallisesti.

Majoituskorvaus
Majoituskorvaus 8 € / opetuspäivä maksetaan, jos 
tietopuolinen opetus järjestetään kotipaikkakunnan 
ulkopuolella ja opiskelija majoittautuu opiskelu-
paikkakunnalla. Majoituskorvaus haetaan oppi-
sopimustoimistolta tietopuolisen koulutusjakson 

Sanastoa
jälkeen opintososiaaliset edut -lomakkeella, jossa 
on oltava opiskelijan ja oppilaitoksen edustajan 
allekirjoitukset. 

Matkakorvaus
Matkakorvausta maksetaan kun yhdensuuntai-
nen matka opetuspaikalle on yli 10 kilometriä. Yli 
50 kilometriä ylittävältä matkalta korvataan yksi 
edestakainen matka viikossa / jakso. Matkakorvaus 
haetaan oppisopimustoimistolta tietopuolisen kou-
lutusjakson jälkeen opintososiaaliset edut -lomak-
keella, jossa on oltava opiskelijan ja oppilaitoksen 
edustajan allekirjoitukset. 

Muutoslomake
Oppisopimuksen muutokset (sopimusajan muutok-
set, työpaikkakouluttajan muutos, keskeytykset: 
äitiysloma, armeija, pitkä sairasloma (yli 1 kk) sekä 
sopimuksen purku) tulee ilmoittaa oppisopimus-
toimistolle muutoslomakkeella.

Näyttöympäristö
Toimintaympäristö, jossa tutkinnon perusteissa 
määritelty ammattitaito osoitetaan.

Opinsosiaaliset edut
Oppisopimustoimisto maksaa opiskelijalle teoria-
päiviltä ansionmenetyksestä päivärahaa 15 euroa 
/ pv ja perheavustusta 17 euroa / pv, mikäli oppi-
sopimusopiskelijalla on alle 18-vuotias huollettava. 
Päiväraha on verotonta tuloa. Päiväraha haetaan 
oppisopimustoimistolta tietopuolisen koulutusjak-
son jälkeen opintososiaaliset edut -lomakkeella, 
jossa on oltava opiskelijan ja oppilaitoksen edusta-
jan allekirjoitukset.

Palkkatuki
Mikäli oppisopimusopiskelija on työtön työnhakija,
voi työnantaja saada myös työvoimahallinnon 
maksamaa palkkatukea. Palkkatuesta päättää TE-
toimisto. Lisätietoa: www.te-palvelut.fi. Palkkatuki 
tulee hakea ennen työsopimuksen ja oppisopimuk-
sen alkamista.

H y v ä  t i e t ä ä
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Sähköinen asiointi
Sähköisen asioinnin kautta haetaan kolme kertaa 
vuodessa (tammi-, touko-, ja syyskuussa) koulutus-
korvausta ja kuitataan keskustelu työssä oppimi-
sesta. Tunnukset ja salasana sähköiseen asiointiin 
lähetetään kouluttajan ja opiskelijan sähköpostiin. 
Työpaikkakouluttajana saat kolme kertaa vuodessa 
muistutuksen sähköpostiisi koulutuskorvauksen 
täyt tämisestä. Kuitattuasi keskustelun myös opis-
kelijasi tulee kuitata keskustelu käydyksi omilla 
tunnuksillaan. 

TEPA
Työpaikkakouluttajan ensiapupakkaus -tapaami-
nen on oppisopimuskouluttajille tarkoitettu tapaa-
minen, jonka Turun oppisopimustoimisto järjestää 
Turun kaupungin pääkirjastossa.

Tutkinnon perusteet
Asiakirja, jossa määritellään tutkinnon osat, 
ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kri-
teerit ja tutkintovaatimukset. Tutkinnon perusteista 
päättää Opetushallitus.

Tutkintotilaisuus
Tutkintotilaisuus on tapahtuma, jossa tutkinnon 
suorittaja osoittaa oman alansa töitä tekemällä 
tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon. 
Näyttö, eli tutkintotilaisuus koostuu niistä normaa-
leista työtehtävistä, joita kyseisessä ammatissa 
tehdään päivittäin. 

Tutkintotoimikunta
Opetushallituksen asettama työnantajia, työn-
tekijöitä, opettajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia 
edustava luottamuselin. Toimikunnan ensisijaisena 
tehtävänä on johtaa aikuisten näyttötutkintojen jär-
jestämistä ja antaa tutkintotodistukset.

Tutkintomaksu
Näyttötutkintoon osallistuvalta opiskelijalta perit-
tävä tutkintokohtainen maksu (58 €). Tutkinnon 
järjestäjä tilittää maksun Opetushallitukselle.

Työtehtäväkartoitus
Työtehtäväkartoitus perustuu tutkinnon perus-
teisiin. Se selkeyttää ammatin sisältöjä kaikille 
osapuolille (opiskelija, työnantaja, työpaikkakou-
luttaja). Työtehtäväkartoitus sisältää työtehtäviä, 
joita oppisopimuksen aikana tulee tehdä ja var-
mistaa tutkinnon soveltuvuuden työpaikalle. Se 
toimii osana henkilö kohtaistamista. Opiskelija ja 
työpaikkakouluttaja täyttävät yhdessä lomakkeen 
ja lähettävät allekirjoitettuna alkuperäisen Turun 
oppisopimustoimistoon. Se toimii muistilistana 
monipuolisista työtehtävistä ja toimii työpaikalla 
tapahtuvan oppimisen loppu arvioinnin välineenä.

Työssä oppimisen keskustelu 
Työpaikkakouluttaja ja opiskelija keskustelevat työssä 
oppimisesta kolme kertaa vuodessa (tammi-, touko- 
ja syyskuussa). On tärkeää, että pysähdytään 
keskustelemaan oppisopimuksen etenemisestä. 
Työpaikka varaa riittävästi aikaa keskusteluille. 

Työssä oppimisjakso Eurooppaan
Turun oppisopimustoimiston opiskelijoilla on mah-
dollisuus hakea työssä oppimisjaksolle Euroop-
paan. Työssä oppimispaikka löytyy joko työnantajan 
kansainvälisten yhteyksien tai oppisopimustoimis-
ton kautta.



30



Hyvä työpaikkakouluttaja!
Sinulle on tarjoutunut antoisa ja haastava tehtävä. Työpaikkakouluttajana olet mukana 
niin koulutuksen suunnittelussa kuin opiskelijan ohjauksessa ja arvioinnissa. 

Kouluttajan roolit vaihtelevat oppisopimuskoulutuksen aikana opiskelijan tarpeen ja 
oppimisen edistymisen mukaan. Rooleja voivat olla esimerkiksi opastaja, valmentaja tai 
mentori.

Oppisopimuskoulutuksessa suurin osa, noin 80 prosenttia oppimisesta tapahtuu työ
paikalla työtä tehden, minkä lisäksi ammatillista osaamista tuetaan tietopuolisilla 
opinnoilla . Opiskelija tarvitsee tukeasi onnistuakseen!

Oppisopimus on yhteistyötä, johon osallistuvat opiskelija, työpaikkakouluttaja, oppilai
toksen opettajat sekä koulutustarkastaja oppisopimustoimistosta. Yhteistyön tavoit
teena on luoda oppisopimuksesta onnistunut oppimiskokemus. Koulutusyhteistyöhön 
kannattaa ottaa mukaan myös koko työyhteisö.

Työpaikalla tapahtuvan työssä oppimisen peruspilareita ovat monipuoliset työtehtävät, 
ammattitaitoinen työyhteisö sekä ajanmukaiset koneet ja laitteet. Työssä oppiminen voi 
tarkoittaa esimerkiksi oman työn kehittämistä, erilaisiin kehittämishankkeisiin osallis
tumista, työkiertoa, vastuualueiden lisäämistä sekä keskusteluja eri alojen asiantunti
joiden ja sidosryhmien kanssa.

Tässä sinulle työpaikkakouluttajan työkirja. Tämän työkirjan tarkoitus on auttaa sinua 
opiskelijan ohjaamisessa. Työkirja antaa sinulle vinkkejä ja toimintamalleja oppisopi
musopiskelijan ohjaamiseen työpaikallasi. Työkirjaan on sisällytetty oppisopimuksen 
ohjaamisen kannalta tärkeitä ohjeita. Työkirja opastaa sinua koko oppisopimuksen ajan. 

Lopputuloksena on molemminpuolinen oppimisprosessi, josta on iloa ja hyötyä kaikille 
osapuolille!

Innostavia ohjaushetkiä toivottaa,

Turun oppisopimustoimisto

Pitkäkin matka 

täytyy aloittaa 

yhdellä askeleella
– kiinalainen sananlasku -



TYÖPAIKKA-  
KOULUTTAJAN OPAS

Kerro minulle 

ja unohdan,

näytä minulle 

ja muistan,

tee kanssani 

ja ymmärr än.

Yliopistonkatu 31, 20100 TURKU
puh. 02 2633 4900
oppisopimus@turku.fi




