
 

 

 

 

YLEISTÄ  

1 OPPISOPIMUKSESTA 2  

= Opiskelijalla on työnantaja ja työsopimus  

• Opiskelija saa palkkaa työstään  
• Työtä tulee olla vähintään 25h/viikossa  
• Opiskelijalle on nimetty ohjaaja työpaikalla  

KORVAUKSET 

 

 

 

 

KESÄOPSOSSA!  

• Opso-opiskelija EI saa oppilaitoksen      
 tukipalveluja:  
   o ruokailu on maksullista  
   o matkakorvauksia ei makseta  
   o opintotukea ei makseta   
   o asumistukeen voi tulla muutoksia  

• Opiskelijan tulee itse varmistaa tuen muutokset!  

 

 

 

 

JA SOLMIMINEN  

• Opiskelija hakee itse työpaikan ja sopii   
 työtehtävistä ja kirjaa ne työnantajan 

kanssa   työtehtäväkartoitukseen.  

• Ennen sopimuksen solmimista sekä RO   
 että arvioiva opettaja hyväksyvät    
 työtehtäväkartoituksen, jossa työtehtävät ja    

tutkinnon osan nimi, mitkä toteutuvat      

kesäopson aikana!   

• VO toimittaa ennen sopimusta   
 koulutustarkastajalle hyväksytyn   
 työtehtäväkartoituksen   
• Koulutustarkastaja sopii sopimusajan  

• Paikalla koulutustarkastaja, opiskelija ja   
 työnantaja  
• Sopimuksen pituus min. 1 kk  

 

 

 

 

 

Jatkuu seuraavalla sivulla  

 
 

LYHYTOPSO  
Muistilista 

• Työnantaja saa koulutuskorvauksen   
 Turun oppisopimustoimistosta   
 (200€/kk/PT, 100/kk/ AT ja sopimuksen     

mukaan EAT)  

3 HUOMIOITAVAA

  4 SOPIMUKSEN SUUNNITTELU  

 



 

OSAAMISEN  ARVIOINTI   

5 (NÄYTTÖ)  

• Näytön sisältö ja toteutus (miten ja milloin)     
 suunnitellaan ennen kesää  

• Näytön arvioija käy työpaikalla ennen kesää    
 varmistamassa näyttöjen sisällön ja arvioinnin.    
 Apuna arviointikriteerit!   
• Näyttö sovitaan elo-syyskuulle. Näyttö     
 voi olla sopimusajan jälkeen!   

 

 

 

 

7 LYHYTOPSO  

• Voidaan tehdä ympäri vuoden ja toteutetaan    
 samoin kuin KESÄOPSO  

 

6 KESÄOPSON OHJAUS  

 

• Lyhytopso suunnitellaan VO, arvioivan opettajan,    
 opiskelijan ja työpaikan kanssa niin hyvin, että    
 ohjaustarve on minimaalinen kesän aikana!   

• Suunnittelussa hyödynnetään   
 työtehtäväkartoitusta sekä tutkinnon osan    
 arviointikriteereitä!  

• Heinäkuussa päivystyksestä vastaa   

 oppisopimustoimisto. Päivystävä numero     

 kaikille opiskelijoille on (02) 2633 4900  

 

 
8  ERI MAHDOLLISUUDET  

• Oppisopimuksella voi opiskella koko tutkinnon,    
 sopimusaika vaihtelee tarpeen mukaan, (yleensä    
 maks. 3 vuotta/PT)  

•  Yhteishaun ja jatkuvan haun opiskelijat voivat    
 siirtyä kokonaan oppisopimusopiskelijaksi   
 tutkintokoulutuksen aikana.  

• Tutkintokoulutuksen aikana opiskelija voi solmia    
 koulutussopimuksen tai oppisopimuksen, mikäli    
 hänen tutkintoonsa liittyy työelämässä      
 oppimista= lyhytopso.  

• Oppisopimuksen solmii aina oppisopimustoimisto 

 

9 OPPISOPIMUKSEN JA KOULUTUSSOPIMUKSEN EROT LYHYESTI  

Työelämässä oppimisen suunnittelun lähtökohtana on   
työnantaja ja opiskelijan tarve   

 

Varmistetaan työpaikan soveltuvuus  
• Riittävä tuotanto- ja palvelutoiminta,  

• Tarpeelliset työvälineet  
• Osaava ohjaus  

 

Maksetaan palkka 

 

 
Työaika min. 25h/v  

 

 
KYLLÄ EI 

 

 
Oppisopimus Koulutussopimus 

 

OPSON   


