
1(2) 
 

Sopimus opiskelijan työssäoppimisesta ja  
ammattiosaamisen näytöstä 

 
 

  
Ohjaava opettaja huolehtii siitä, että lomake täytetään ja allekirjoitetaan ennen työssäoppimisjakson alkamista. Lomake täytetään 
kolmena kappaleena, yksi kullekin sopimusosapuolelle. 
 
Opiskelija varmentaa allekirjoituksellaan, että hän on tietoinen ja että häntä on kuultu työpaikalla järjestettävästä koulutuksesta ja 
ammattiosaamisen näytöistä (L 630/1998, 36§). 

 
Opiskelijan tiedot: 
Nimi: 

      
 

Syntymäaika: 

      
Puhelin: 

      
Sähköposti: 

      

 
Työssäoppimispaikan tiedot: 
Työpaikan nimi: 

      
 

Osoite: 

      

Puhelin: 

      

Sähköposti: 

      

Työpaikkaohjaaja on suorittanut työpaikkaohjaajakoulutuksen 

 
 Kyllä 
 Ei 

 
Oppilaitoksen tiedot: 

Järviseudun ammatti-instituutti (JAMI) 

Toimipiste: 

      

Osoite: 

       

Koulutusala: 

      

 
Ohjaava opettaja: 

      

Puhelin: 

      

Sähköposti: 

      

 

 
Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt: 
Koulutusohjelma: 

      

 

Tutkinto: 

      

Tutkinnon osa/osat, johon työssäoppiminen liittyy: 

      

 
Opiskelija antaa työpaikalla ammattiosaamisen 
näytön/näytöt   

 Kyllä 
 Ei 

Opintokokonaisuudet, joista näyttö/osanäyttö annetaan:       

 
Työssäoppiminen toteutetaan 
aikavälillä: 

      

 

Työssäoppimisen kesto 
opintoviikkoina: 

      

Työpäivien määrä ja 
työpäivän pituus: 

      

Työajat (selvitys ilta-, yö- ja 
viikonlopputyön tarpeellisuudesta): 

      

Opetussuunnitelmaan perustuvan työssäoppimisen tavoitteet lyhyesti:  

      

 
 

Opiskelijan työtehtävät lyhyesti:       

 

Opiskelijalta vaadittavat tiedot ja taidot (esim. tulityökortti, hygieniapassi jne.)       

 

Mukautetut tavoitteet: (Täytetään tarvittaessa):       
 



2(2) 
 

 

 
 
Työjärjestelyt ja työturvallisuus: 
Erillinen työsopimus laaditaan 
(Rasti ruutuun)  

 Kyllä, jolloin opiskelija ei ole opintososiaalisten etujen piirissä ja hänelle maksetaan palkkaa. 
 Ei 

Ruokailu työssäoppimisaikana: 
 

 Opiskelija saa maksuttoman aterian työnantajan tarjoamana. 

 Opiskelijan lounaasta saa laskuttaa oppilaitosta  3,50 hinta/työpäivä. 

 Työnantaja maksaa opiskelijalle ruokarahan       euroa. 

 Opiskelija käy JAMIn toimipisteen ruokalassa syömässä arkisin klo       tai saa ruokarahan 

oppilaitokselta       hinta/työpäivä. 

 Työssäoppimispaikka lupautuu maksamaan opiskelijalle ruokarahaa ja matkakorvausta  12 €/työpv 
(verottoman kulukorvauksen maksimisumma)  

Työvaatetus ja kengät: 

      

Henkilön suojaimet, hankintavastuun jako: 

      

 

Opiskelijan on noudatettava työpaikan ohjeita ja määräyksiä, mm. sairastumisesta ilmoittaminen 
Opiskelijalla on vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus työssäoppimispaikalla tietoonsa saamiinsa asioihin. 
Opiskelijan työturvallisuudesta vastaa työnantaja työssäoppimisen aikana. 
Työnantajan edustaja perehdyttää opiskelijan työympäristöön ja työtehtäviin. 
Opiskelija ei työssäoppimispaikalla saa työskennellä yksin vaan riittävän ohjauksen ja perehdyttämisen alaisena. 
Opiskelijan ensiapu ja terveydenhuolto on työssäoppimisaikana järjestetty kouluterveydenhuollon tai yleisen terveyskeskuksen kautta. 
Tapaturman sattuessa opiskelija tekee tapaturmailmoituksen oppilaitoksesta saatavalle lomakkeelle (ei koske työsuhteessa olevia 
opiskelijoita), tapaturmasta pitää ilmoittaa välittömästi myös työssäoppimista ohjaavalle opettajalle.  
Alle 18-vuotiaiden työssäoppimispaikat, joissa on erityisen haitallisia ja vaarallisia töitä, ilmoitetaan AVI:lle. 

Tarkentavat vakuutustiedot:  
 
Työssäoppimispaikan edustaja täyttää tarkentavia tietoja vakuutuksesta tarpeen mukaan, esim. mille ajoneuvolle on Kasko-vakuutus ja 
mille ei (Koskien niitä ajoneuvoja, joita opiskelija käyttää) jne. 

      

 

Eri osapuolten vastuut: 
 
Kaikki sopimusosapuolet osallistuvat työnantajan ja oppilaitoksen välisen sopimuksen mukaiseen opiskelijan työssäoppimisen ja 
ammattiosaamisen näyttöjen suunnitteluun, ohjaukseen ja arviointiin. 
 
Kaikkien osapuolten tulee tietää työssäoppimisjakson ja ammattiosaamisen näyttöjen tavoitteet ja arviointikriteerit. 
Kaikki osapuolet antavat palautetta työpaikalla tapahtuvan opiskelun toteutuksesta ja järjestelyistä joko suullisesti tai kirjallisesti. 
Oppilaitos vastaa opiskelijan ennakkovalmennuksesta (esim. työturvallisuuteen ja ergonomiaan liittyvät opinnot). 
Työpaikkaohjaaja vastaa opiskelijan perehdyttämisestä ja ohjauksesta työnantajan ja oppilaitoksen välisessä sopimuksessa sekä tässä 
sopimuksessa sovitulla tavalla. 
 
Opiskelija tekee työpaikkaohjaajan ja opettajan kanssa sovitut tehtävät ja noudattaa tässä sopimuksessa sovittuja asioita. 
Opiskelija ilmoittaa heti työssäoppimispaikkaan ja ohjaavalle opettajalle mahdollisesta poissaolosta tai myöhästymisestä. 
 

Muut erikseen sovittavat asiat:       

 

 

Allekirjoitukset: 
 

Paikka ja aika        

 
 

       
Opiskelijan allekirjoitus ja 
nimenselvennys 

      
Työpaikkaohjaajan tai muun työnantajan  
edustajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

      
Ohjaavan opettajan allekirjoitus ja 
nimenselvennys 
 

 


