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Toimintaohje opiskelijan siirtyessä oppisopimukseen 
tai koulutussopimukseen 

 
  

Opiskelija Oppisopimustoimisto Vastuuopettaja 
KOSOssa voi olla  opettaja 

Työpaikka 
/työpaikkaohjaaja 

TAI sihteeri 

Suunnittelee Huomio opintososiaalisten etujen 
muutokset ja saatavan palkan. 
Hankkii itse oppisopimuspaikan. 
Ottaa yhteyttä 
oppisopimustoimistoon. 

Kertoo opiskelijalle oppisopimuksen 
mahdollisuuksista. Sopii yrityksen ja 
opiskelijan kanssa ajankohdan, jolloin 
sopimus tehdään. 

Arvioi työpaikan soveltuvuuden tutkintoon. 
Tekee opiskelijan kanssa suunnitelman opintojen 
jatkumisesta oppisopimuksen päättyessä ja 
päiväopintojen jatkuessa. 

 

 
Opiskelijan kysyessä opastaa 
opiskelijan ottamaan yhteyttä 
Kelaan etuisuuksien 
muutoksista. 
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päätoimisesta 
opiskelijasta 
oppisopimus- 
opiskelijaksi 

Laatii työtehtäväkartoituksen 
yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa. 
Päivittää HOKS:n yhdessä 
vastuuopettajan kanssa. 

Solmii oppisopimuksen työnantajan ja 
opiskelijan kesken (sopimusaika, 
palkka, työehdot, mahdollinen 
palkkatuki). 
 

Ottaa yhteyttä opiskelijaan. 
Päivittää HOKS:n 
 Koulupäivät, näyttöjen ajankohdat ja 

Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen Wilma-
lomakkeen täyttö (Turun 
oppisopimustoimiston opiskelijoille) 
luo uusi oppisopimus  

Sopii työpaikkakäynnin. 
Perehdyttää opiskelijan ja työpaikkaohjaajan 
tutkinnon perusteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin. 

Laatii 
työtehtäväkartoituksen 
yhdessä opiskelijan kanssa. 

Oppisopimustoimisto lähettää 
tiedon tehdystä 
oppisopimuksesta ja TAIn 
sihteeri välittää tiedot 
vastuuopettajalle 
Päivittää opiskelijan tiedot 
Primus ympäristöön. 

Toteutus  Osallistuu opetukseen ja 
perehtyy/toteuttaa työpaikan 
työtehtäviä. 
Arvioi oppimistaan suhteessa 
tutkinnon kriteereihin. 
Antaa näytöt. 
Jatkaa tutkinnon oppisopimuksella 
loppuun tai siirtyy takaisin 
päiväopiskelijaksi. 
Hakee oppisopimustoimistosta 
opintososiaaliset etuudet 

Maksaa opintososiaaliset edut 
opiskelijalla ja koulutuskorvauksen 
työantajalle. 
Tarjoaa työpaikkaohjaaja koulutusta. 
Arvioi mahdollisen oppisopimuksen 
jatkamisen yhdessä työpaikan ja 
opettajan kanssa. 

Käy työpaikalla ohjauskäynneillä. 
Osallistuu näytön arviointikeskusteluun ja arvosanan 
antamiseen sekä kirjaa arvosanan opiskelijan 
eHops:n. 
Käy opiskelijan kanssa HOKS-keskustelun jatkuuko 
oppisopimus vai siirtyykö takaisin päiväopiskelijaksi. 
Opiskelijan siirtyessä päiväopiskelijaksi tiedottaa 
uutta vastuuopettajaa sekä TAIN sihteeriä 
muutoksesta. 

Ohjaa opiskelijaa 
työtehtävissä. 
Mahdollistaa opiskelijalle 
opiskella työpaikalla ja 
osallistumisen opetukseen. 

Päivittää opiskelijan tiedot 
Primus ympäristöön. 
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oppisopimus- 
opiskelijasta 
päätoimiseksi 
opiskelijaksi/KOSO 
-sopimuksen 
solmiminen 

Päivittää HOKS:n yhdessä 
vastuuopettajan kanssa. 
Hakee Kelasta opintososiaaliset edut 
Hakee koulutussopimuspaikan 
itselleen 
Laatii työtehtäväkartoituksen 
yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa. 

Ilmoittaa mahdolliset sopimusaikaan 
muutoksia TAIn sihteerille 

Ottaa yhteyttä opiskelijaan. 
Päivittää HOKS:n 

 Koulupäivät, näyttöjen ajankohdat ja 

Wilma-lomakkeen täyttö, luo uusi koulutussopimus 

Opiskelijan mennessä KOSOon 
Ohjaa työpaikan haussa.  
Arvioi työpaikan soveltuvuuden tutkintoon. 
Allekirjoittaa KOSO sopimuksen työpaikan kanssa 
ennen KOSO- jakson alkua. Soittaa työpaikalle 
ennen jaksoa ja perehdyttää työpaikkaohjaajaa sekä 
varmistaa työtehtävien toteutumisen. 

Solmii ja allekirjoittaa 
koulutussopimuksen 
oppilaitoksen kanssa.  

Päivittää sopimusajan 
muutokset Primukseen.  
Toimittaa muutostiedot 
vastuuopettajalle. 
 
 
 
Päivittää opiskelijan tiedot 
Primukseen; muuttaa 
opiskelijan statuksen. 

Keskeytys Laatii ja lähettää yhdessä 
työnantajan kanssa 
muutoslomakkeen 
oppisopimustoimistoon. 

Ilmoitta keskeytyksestä 
oppilaitokselle. 

Tekee jatkosuunnitelman. Laatii ja lähettää yhdessä 
opiskelijan kanssa 
muutoslomakkeen 
oppisopimustoimistoon. 

Päivittää opiskelijan tiedot 
Primus ympäristöön. Toimittaa 
muutostiedot 
vastuuopettajalle. 



 


