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Tavoite Opiskelija oppii ja näyttää osaamistaan työelämäjaksolla, opettaja tekee työelämäyhteistyötä ja työpaikka osallistuu opiskelijoiden kouluttamiseen. 

Solmitaan oppisopimus(OPSO), jos palkallista, muuten tehdään koulutussopimus (KOSO). Työelämäjakson ohjauksessa käytetään MobilTAI. 

 Opiskelija Opettaja Työpaikan edustaja/työpaikkaohjaaja Oppisopimustoimisto 

Suunnit-

telu 
• OPSO: osallistuu oppisopimustoimiston in-

foon, mikäli ei tunne oppisopimusta. 

• Hankkii työpaikan. 

• Perehtyy tutkinnon osan ammattitaitovaati-

muksiin. 

• Täyttää tutkinnon osan työtehtäväkartoituk-

sen yhdessä työpaikan kanssa 

• Allekirjoittaa KOSO -sopimuksen tiedoksi 

saaneena/OPSO -sopimukseen sopijaosa-

puolena.  

• Tukee työpaikan hankintaa ja valmentaa 

opiskelijaa työelämäjaksolle. 

• Tarkastaa esitäytetyn työtehtäväkartoituk-

sen. 

• Arvioi työpaikan soveltuvuuden tutkintoon 

ja näyttöön. 

• Kirjaa Wilmaan KOSO -sopimuksen tiedot.  

Allekirjoittaa KOSO sopimuksen työpaikan 

kanssa ennen KOSO -jakson alkua ja pereh-

dyttää  työpaikkaohjaajan. Vastaa, että kai-

killa osapuolilla on allekirjoitetun sopimuk-

sen tiedot/kopio. 

• Varmistaa työtehtävien toteutumisen. 

• Perehdyttää työpaikkaohjaajan KOSOjakson 

tavoitteisiin, ammattitaitovaatimuksiin sekä 

palautteen antoon. 

• Vie KOSOsopimuksen toimistoon säilytet-

täväksi opiskeluaika + 2vuotta.    

• Täyttää tutkinnon osan työtehtäväkartoituk-

sen yhdessä opiskelijan kanssa 

• Perehtyy ja/tai osallistuu KOSO/OPSO -so-

pimuksen tekoon 

• Allekirjoittaa KOSO- tai OPSO -sopimuk-

sen. 

• Suunnittelee opiskelijan perehdytyksen.   

• Informoi omaa työyhteisöä. 

• Tutustuu työpaikkaohjaajien koulutusmateri-

aaliin (www.laakeri.info). 

• Ottaa vastaan esitäytetyn työtehtäväkartoi-

tuksen ja tiedon suunnitellusta sopimus-

ajasta/kestosta. 

• Sopii yrityksen ja opiskelijan kanssa ajan-

kohdan, jolloin OPSO -sopimus tehdään. 

• Solmii oppisopimuksen, (opettaja voi mennä 

mukaan). 

• Lähettää tiedon toteutuneesta sopimuksesta 

TAI-sihteerille. 

Alussa • Perehtyy työpaikkaohjaajan opastuksella 

työpaikkaan ja työturvallisuusohjeisiin   

• Osallistuu keskusteluun jakson tavoitteista,  

ammattitaitovaatimuksista ja työtehtävistä   

• OPSO: sopii työpaikkakäynnin yhteydessä 

työpaikka- ohjaajan kanssa ohjaustavoista 

sekä tapaamisista opiskelijan kanssa (HOKS 

kohta G) (MobilTAI toimintaohje). 

• Perehdyttää työpaikkaohjaajan työpaikalla 

tapahtuvan oppimisen tavoitteisiin, ammatti-

taitovaatimuksiin sekä palautteen antoon.   

• Keskustelee opettajan ja opiskelijan kanssa 

tavoitteista, ammattitaitovaatimuksista ja 

työtehtävistä. 

 

Aikana • Tekee annetut työtehtävät ja arvioi omaa 

oppimista sovitulla tavalla. 

• Suunnittelee tutkinnon osan näytön. 

• On yhteydessä työpaikkaohjaajaan ja ohjaa 

opiskelijaa sovitusti 

• Ohjaa näytön suunnittelussa. 

• Ohjaa ja antaa palautetta oppimisesta. 

• Ottaa tarvittaessa yhteyttä opettajaan tai/ja 

oppisopimustoimistoon. 

• Osallistuu näytön suunnitteluun. 

• Ilmoittaa TAI:n sihteerille, jos sopimusai-

kaan tulee muutos. 

• Keskustelee oppisopimuksen mahdollisesta 

jatkamisesta kaikkien osapuolten kanssa. 

Lopussa • Osoittaa osaamisen näytöllä ja osallistuu 

näytön arviointikeskusteluun. 

• Täyttää KOSO -sopimuksessa ateriakor-

vaukseen oikeuttavat päivät.    

• Anoo, viimeistään OPSO-jakson lopussa, 

mahdolliset opintososiaaliset edut. Hyväk-

syttää anomuksen opettajalla ja toimittaa 

sen oppisopimustoimistoon. 

• Vastaa opiskelijan opsopalautekyselyyn. 

• Mikäli opiskelija valmistuu koko tutkin-

toon, vastaa AMIS-palautteeseen . 

• Järjestää ja osallistuu näytön arviointikes-

kusteluun. Dokumentoi arviointipäätöksen 

Tutkinnon osan arviointilomakkeelle ja vie 

arvioinnin viipymättä Wilmaan (Osaamisen 

osoittaminen ja arviointi näytössä toiminta-

ohje ohje). 

• Informoi ja kannustaa työpaikkaohjaajaa 

vastaamaan Työpaikkaohjaajakyselyyn sekä 

työpaikan edustajaa vastaamaan Työelämä-

kyselyyn. 

• Arvioi opiskelijan osaamista sekä osallistuu 

arviointikeskusteluun   

• Työpaikkaohjaajan vastaa Työpaikkaohjaa-

jakyselyyn. 

• Työpaikan edustajaa vastaa Työelämäky-

selyyn.   

 


