Ohje alkukartoituksen ja työssä oppimisensuunnitelman tekemiseen
oppisopimusopiskelijalle ja työpaikkaohjaajalle

Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku)

OPPISOPIMUSKOULUTUS
Työssä oppimisensuunnitelma (TOS) on tärkeä osa opiskelijan opintojen henkilökohtaistamista.
Työssä oppimisensuunnitelma sisältää opiskelijan keskeiset työtehtävät osaamistavoitteittain
sekä sen, miten nämä tavoitteet saavutetaan.
Työssä oppimisensuunnitelman tavoitteena on luoda riittävä TOS, jotta oppisopimus lähtee täysipainoisesti käyntiin ja eri osapuolet ymmärtävät ja sisäistävät tavoitteet. Ennen varsinaista
TOSia tehdään sekä työtehtäviä että opiskelijan nykyistä osaamistasoa arvioiva alkukartoitus.
Työtehtävien alkukartoituksessa selvitetään mitä tutkintoon kuuluvia työtehtäviä työpaikalla pystytään harjoittelemaan. Opiskelijan alkukartoitus on itsearviointi, jossa pyritään selvittämään
opiskelijan nykyinen osaamistaso.
TOS- moduulin avulla sekä opiskelija että työpaikkakouluttaja syöttävät yhdessä keskeiset työtehtävät, tarkistavat ja hyväksyvät ne ja lähettävät ehdotuksen työssä oppimisensuunnitelmasta
koulutustarkastajalle leimattavaksi. Kun koulutustarkastaja on hyväksynyt ja leimannut TOSin,
sen kehitystä jatketaan edelleen koko oppisopimuksen keston ajan vastaamaan muuttuvia tarpeita.
ALKUKARTOITUKSEN TEKEMINEN
Opiskelija pääsee täyttämään alkukartoituksen saatuaan seuraavanlaisen sähköpostin:
”Henkilön N.N oppisopimusjärjestäjä on pyytänyt sinua täyttämään alkukartoituslomakkeen, jossa arvioidaan henkilön nykyistä osaamista. Klikkaa seuraavaa linkkiä täyttääksesi lomakkeen:
example.org
Työpaikkakouluttaja pääsee täyttämään alkukartoitusta saatuaan seuraavanlaisen sähköpostin:
”Henkilön N.N oppisopimusjärjestäjä on pyytänyt sinua täyttämään alkukartoituslomakkeen, jossa arvioidaan mitä tutkintoon kuuluvia työtehtäviä työpaikalla pystytään harjoittelemaan. Klikkaa
seuraavaa linkkiä täyttääksesi lomakkeen: example.org
Tämä on Sopimus Pro -järjestelmän lähettämä automaattiviesti, johon ei pidä vastata. Mahdollisissa ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä oppisopimustoimistoon. Klikkaamalla sähköpostin
linkkiä aukeaa ilman erillistä sisäänkirjautumista seuraavanlainen alkukartoitus-/työtehtävien
alkukartoituslomake Sopimus Prossa:

OPPISOPIMUSKOULUTUS
Opiskelijan alkukartoituslomake:

Työpaikkakouluttajan työtehtävien alkukartoituslomake:

OPPISOPIMUSKOULUTUS
Opiskelijan alkukartoitus ja työpaikkakouluttajan työtehtävien alkukartoitus tehdään suorittamalla seuraavat toimenpiteet:
1. Opiskelija valitsee kunkin osaamistavoitteen kohdalla sen mukaan, mitä tällä hetkellä osaat.
Työpaikkaohjaaja valitsee kunkin osaamistavoitteen kohdalla sen mukaan pystyykö työpaikalla
harjoittelemaan kyseistä taitoa.
Valintojen selitykset:

en osaa lainkaan

osaan jonkin verran

osaan täysin

en osaa sanoa

2. Kirjoita tarvittaessa lisätietoja Lisätietoja -kenttään.
3. Lopuksi tallenna alkukartoitus klikkaamalla Tallenna merkinnät.
4. Mikäli kaikille osaamistavoitteille ei ole valittuna osaamistasoa, pyydetään käyttäjää valitsemaan joko merkintöjen tallentaminen tai käsittelyn jatkaminen.

5. Klikkaa Jatka käsittelyä täyttääksesi puuttuvat kohdat tai klikkaa Tallenna merkinnät. Voit
tehdä välitallennuksen, ja palata täyttämään loput myöhemmin saamasi sähköpostilinkin kautta.

6. Klikkaa Siirry sisäänkirjautumissivulle kirjautuaksesi sisään Sopimus Pro -verkkopalveluun
tai sulje selain.

OPPISOPIMUSKOULUTUS
Alkukartoitusta pääsee muokkaamaan sähköpostin linkistä siihen asti, kunnes oppisopimus on
rekisteröity. Oppisopimuksen rekisteröinnin jälkeen alkukartoitusta ei voi enää muokata. Alkukartoituksen muokkausyritys oppisopimuksen rekisteröimisen jälkeen estetään antamalla käyttäjälle seuraavanlainen ilmoitus:

TOS:IN AVAAMINEN
Opiskelija ja työpaikkakouluttaja pääsevät katselemaan ja muokkaamaan TOSiaan kirjautumalla
Sopimus Pro -verkkopalveluun ja suorittamalla seuraavat toimenpiteet:
Opiskelijan aloitussivu:

OPPISOPIMUSKOULUTUS
Työpaikkakouluttajan aloitussivu:

Sopimus Pro -etusivulla klikkaa Toiminnalliset -otsikon alta Työssä oppimisensuunnitelma.
Opiskelijalle Tos aukeaa klikkauksen jälkeen suoraan, mutta työpaikkakouluttajalle aukeaa lista
opiskelijoista, josta hiirellä klikkaamalla valitaan opiskelija, jonka TOSia halutaan käsitellä 
TOS aukeaa. Tämän jälkeen voit selata ja muokata TOSia. Lopuksi klikkaa Etusivulle palataksesi etusivulle tai Kirjaudu ulos kirjautuaksesi ulos verkkopalvelusta.
TOS-NÄKYMÄ
TOSin etusivulla näytetään opiskelijan nimi ja rekisterinumero, tutkinto, osaamisala/ koulutusohjelma, koko TOSia koskevat kommentit sekä linkit tutkinnon osiin.

OPPISOPIMUSKOULUTUS
Mikäli TOSista on olemassa eri versioita, tulee näkymän oikeaan yläkulmaan näkyviin kohta,
josta voidaan valita tarkastellaanko uusinta, leimatuksi ehdotettua, hylättyä vai leimattua TOSia
käsittelyvaiheen mukaan

Klikkaamalla tutkinnon osan nimeä TOSin etusivulla, pääsee kyseisen tutkinnon osan TOS sivulle, josta löytyy seuraavat tiedot:
a. Opiskelijan nimi ja rekisterinumero

d. Esitietoina syötetyt keskeiset työtehtävät

b. Tutkinto, osaamisala/koulutusohjelma,
tutkintonimike

e. Tutkinnon osa -kohtaiset kommentit

c. Tutkinnon osan nimi

f. Keskeiset työtehtävät osaamistavoitteittain

g. Jos TOSista on olemassa useita versioita, tulee näkymän oikeaan yläkulmaan näkyviin kohta, josta voidaan valita mitä versiota tarkastellaan.

OPPISOPIMUSKOULUTUS

Tarkemman kuvauksen tutkinnon osan sisällöstä saa klikkaamalla Näytä sisältö -linkkiä.

Linkki on näkyvissä vain jos sisältöä on syötetty. Sisällön saa piilotettua klikkaamalla Piilota
sisältö. Klikkaa Paluu tutkintotasolle halutessasi palata TOSin etusivulle.
TOS OPPIMISTAVOITTEITTAIN
Tutkinnon osa -sivun alaosassa luetellaan tutkinnon osaan liittyvät osaamistavoitteet, mikäli
nämä on valittu opiskelijalle. Kullekin osaamistavoitteelle näytetään neljä saraketta:
a. Keskeiset työtehtävät, joita tekemällä
ammattitaito saavutetaan

c. Näyttösuunnitelma (ei välttämättä aina
näkyvissä)

b. Miten opittu tai opitaan? Kuka kouluttaa?
Lisätietoja, kuten työkierto ym.

d. Opitaan työpaikalla / Opitaan oppilaitoksessa / Opittu

Vihreä väri kentän taustalla merkitsee, että kenttää ei ole avattu muokattavaksi tai kuitattu
luetuksi kentän päivittämisen jälkeen. Valkoinen ja harmaa ovat luettuja kenttiä, värityksen
tarkoitus on erottaa rivit toisistaan.

OPPISOPIMUSKOULUTUS
TOS:IN MUOKKAAMINEN
TOSin muokkaaminen osaamistavoitteittain
Yksittäisen osaamistavoitteen TOSia voi muokata suorittamalla seuraavat toimenpiteet:
1. Klikkaa osaamistavoitteen nimeä. Kyseinen rivi aukeaa muokkaustilassa:

2. Kirjoita muutokset tekstikenttiin, ja/tai valitse rastittamalla onko osaamistavoite jo opittu
vai opitaanko työpaikalla tai oppilaitoksessa.
3. Klikkaa Tallenna tallentaaksesi muutoksen osaamistavoitteen TOSiin. Klikkaamalla Peru voit perua muutoksen.
Tutkinnon osa -tason muokkaaminen tapahtuu samalla tavoin, jos opiskelijalla osaamistavoitteita on määritelty, oletuksena näytetään ainoastaan TOS osaamistavoitteittain. Tutkinnon osa -tason saa näkyviin ja sitä pystyy muokkaamaan klikkaamalla linkkiä Näytä
tutkinnon osa -taso  Muokkaa.

OPPISOPIMUSKOULUTUS

Ohjeita -sarakkeessa olevaa kuvaketta klikkaamalla näkee muutoshistorian. Muutoshistoria aukeaa omaan ikkunaansa. Muutoshistoriassa näkyy riveittäin TOS muokkauksen jälkeen, sekä muokkaaja, päivämäärä ja kellonaika. Muutoshistoriaa ei voi muuttaa. Muutoshistoriatietoja pääsee katsomaan klikkaamalla Näytä muutoshistoria -kuvaketta.

Eri käyttäjät voivat muokata TOSia samaan aikaan. Jos useampi muokkaa TOSin samaa
riviä yhtä aikaa ja vaikkapa työpaikkakouluttaja ehtii tallentaa muutoksen ennen opiskelijaa, kysyy ohjelma opiskelijalta hänen yrittäessään tallentaa tekemiään muutoksia, haluaako hän kirjoittaa yli työpaikkakouluttajan tekemät muutokset vai poistua tallentamatta.
Vaikka myöhemmin tallennettu muutos ohittaakin aiemmin tallennetun, kaikki tehdyt muutokset tallentuvat joka tapauksessa tietokannassa olevaan muutoslokiin.

OPPISOPIMUSKOULUTUS
MUUTOSTEN LUETUKSI KUITTAAMINEN
Sekä opiskelijan että työpaikkakouluttajan tulee olla kuitannut muiden tekemät muutokset
ennen kuin TOSia voidaan ehdottaa leimattavaksi.
Tutkinnon osalle tehtyjen uusien muutosten lukumäärä näkyy TOSin etusivulla tutkinnon
osien vieressä sarakkeessa Muutoksia.

Merkitse muiden tekemät muutokset luetuiksi suorittamalla seuraavat askeleet:
1. Mene sellaiselle Tutkinnon osa –sivulle, jossa on uusia muutoksia, klikkaamalla tutkinnon osan nimeä TOS:in etusivulla.

2. Klikkaa Merkitse kaikki työtehtäväkohdat luetuiksi.
3. Klikkaa Paluu tutkintotasolle.
4. TOS:in etusivulla näkyy nyt ”0” muutosten lukumääränä kyseiselle tutkinnon osalle.

Muutos osaamistavoitteen TOSiin merkitään luetuiksi myös silloin, jos käyttäjä tallettaa
muutoksia siihen. Tällöin on huomattava, että toisen käyttäjän pitää vielä käydä hyväksymässä muutokset ennen kuin TOSia voidaan ehdottaa leimattavaksi koulutustarkastajalle.

OPPISOPIMUSKOULUTUS
KOMMENTIT
Sekä koko TOSia tai yksittäistä tutkinnon osaa pystyy kommentoimaan. Koko TOSia
kommentoitaessa kommentit näkyvät TOSin etusivulla, tutkinnon osan TOSia kommentoitaessa kommentit näkyvät Tutkinnon osa -tasolla. Kommentit ovat näkyvissä aina kaikissa
TOSin versioissa (uusin, leimatuksi ehdotettu, hylätty, leimattu), riippumatta mihin versioon
ne on kirjattu.

Vihreä väri merkitsee lukematonta, harmaa ja valkoinen luettua.

Tutkinnon osiin liittyvien kommenttien lukumäärät ovat nähtävillä TOSin etusivulla tutkinnon osien vieressä. Erikseen näytetään kaikkien kommenttien lukumäärä sekä uusien
kommenttien lukumäärä.

Lisätäksesi kommentin suorita seuraavat askeleet:
1. Klikkaa joko TOSin etusivulla tai Tutkinnon osa -tasolla linkkiä Lisää kommentti. Sivulle
aukeaa kenttä Uusi kommentti.

OPPISOPIMUSKOULUTUS
2. Kirjoita kenttään haluamasi kommentti.
3. Klikkaa Lisää lisätäksesi kommentin. Lisätty kommentti kommentoijan nimellä ja aikaleimalla ilmestyy Kommentit -kenttään kaikilla käyttäjillä. Lisättyä kommenttia ei pysty
myöhemmin enää poistamaan tai muokkaamaan. Klikkaamalla Peru voit perua kommentin
lisäämisen.

Kommentin voi kuitata luetuksi suorittamalla seuraavan toimenpiteen:
1. Klikkaa kommentin kohdalla olevaa linkkiä Kuittaa luetuksi.

Vihreä rivi muuttuu valkoiseksi tai harmaaksi ja Kuittaa luetuksi –linkki katoaa. TOS:in etusivulla uusien
kommenttien lukumäärä päivittyy, jos kommentti kuitattiin tutkinnon osa –tasolta.

TOS:IN LEIMAAMINEN
Joko opiskelija tai työpaikkakouluttaja voi ehdottaa TOSia leimattavaksi. Edellytyksenä on,
että sekä opiskelija että työpaikkakouluttaja ovat kuitanneet TOSin eri osat luetuiksi.
TOSia voi ehdottaa leimattavaksi suorittamalla seuraavat toimenpiteet:
1. Hyväksy muutokset. Mikäli TOSiin tulee muutoksia luetuksi kuittaamisen jälkeen, täytyy
kyseinen kohta käydä kuittaamassa uudelleen ennen TOSin ehdottamista leimattavaksi.
Kommentit eivät vaadi lukukuittausta, mutta niiden kuittaaminen on suositeltavaa.
2. Klikkaa TOSin etusivulla linkkiä Ehdota työssä oppimisensuunnitelmaa leimattavaksi.

OPPISOPIMUSKOULUTUS
Mikäli muutosten lukeminen on vielä kesken joko työpaikkakouluttajan tai opiskelijan osalta, saa opiskelija ilmoituksen siitä, että työssä oppimisensuunnitelmaa ei voida ehdottaa
leimattavaksi ennen kuin sekä opiskelija että työpaikkakouluttaja on lukenut kaikki muutokset.

Kun molemmat osapuolet ovat luetuksi kuittaamalla hyväksyneet työssä oppimisensuunnitelman, onnistuu sen ehdottaminen leimattavaksi.
Osapuolet voivat leimauspyynnön jälkeen tehdä pieniä muutoksia ilman, että tarvitaan toisten osapuolten lukukuittaus. Koulutustarkastaja päättää tällöin leimaako leimattavaksi ehdotetun TOSin vai uusimman TOSin. Koulutustarkastaja käy suunnitelman läpi ja joko hylkää tai leimaa sen. Mikäli koulutustarkastaja hylkää suunnitelman, lisää hän kommentin
hylkäämisen syistä TOSin kommenttikenttään. Työpaikkakouluttaja ja opiskelija näkevät
kommentin hylkäämisen syistä käyttöliittymässään. Tehtyään tarpeelliset muutokset he
voivat ehdottaa TOSia uudelleen leimattavaksi.

OPPISOPIMUSKOULUTUS
Koulutustarkastajan leimattua TOSin opiskelija ja työpaikkakouluttaja näkevät vahvistuksen työssä oppimisensuunnitelman hyväksymisestä TOSin etusivulla.

Jos koulutustarkastaja leimaa uusimman TOSin ehdotetun sijaan, opiskelija ja työpaikkakouluttaja saavat siitä kertovan ilmoituksen.

