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Liite 1 

 

 

OPISKELIJAN HENKILÖKOHTAISEN OSAAMISEN KEHITTÄMISSUUNNITELMAN OTE 

 

OPISKELIJA  

Sukunimi:  Etunimet (kutsumanimi alleviivattuna) 

Syntymäaika:  

Osoite:  

Puhelin:  

Sähköposti:  

 

KOULUTUSSOPIMUSJAKSOA KOSKEVAT OPINNOT 

Tutkinto, jota opiskelija on suorittamassa:  

Ammatillinen tutkinnon osa:  

Yhteinen tutkinnon osa tai osa-alue:  

 

KOULUTUSSOPIMUSTYÖPAIKKA JA TYÖTEHTÄVÄT 

Työpaikan nimi:  

Koulutussopimusjakson ajankohta:  

Keskeiset työtehtävät työpaikalla:  

 

OHJAUS KOULUTUSSOPIMUSJAKSOLLA 

Ohjaava opettaja:  

Puhelin:     sähköposti:  

Työpaikkaohjaaja:  

Puhelin:    sähköposti:  

Opiskelijan tarvitsema ohjaus ja tuki/erityinen tuki:  
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NÄYTTÖ 

Näytön ajankohta:  

Näytön sisällöt:  

Näyttöympäristö:  

Näytön järjestäjä:  

Osaamisen arvioijat:  

Mahdollinen ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poikkeaminen:  

 

 

Päiväys:  Allekirjoitukset ja nimen selvennökset: 

 

Opiskelija:    _________________________________________________ 

    

 

Työpaikkaohjaaja:   _________________________________________________ 

    

 

Koulutuksen järjestäjän edustaja: _________________________________________________ 
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Liite 4 
 
 
MUUT SOVITUT ASIAT  
 
 
Opiskelija:  
 
 

Opiskelijan ruokailu 

 

 

Työ- ja suojavaatteet 

 

 

Työvälineet 

 

 

Työturvallisuutta koskevat asiat 

 

Liite 5 

Muuta sovittua:  

Vastuuvahinkoihin ja 

vakuutuksiin liittyvät asiat 

 

Liite 5 

Muuta sovittua:  

Muuta: esim. työajat, poissaolot 
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Liite 5 
 

OPISKELIJOIDEN TYÖTURVALLISUUS JA VAKUUTUSTURVA 
 

Tehdessään sopimuksen koulutussopimusjaksosta työpaikka sitoutuu kantamaan vastuunsa jakson 

toteuttamisesta. Työpaikan tehtävänä on luoda edellytykset työpaikalla tapahtuvalle koulutukselle, 

ohjaukselle ja arvioinnille. Kaikkien osapuolten on oltava tietoisia työsuojeluun, tapaturmiin ja 

vahingonkorvauksiin liittyvistä vastuista ja vakuutuksista. 

 

Työturvallisuus 
 

Ennen työn aloittamista on työnantajan ja oppilaitoksen yhdessä varmistettava, että opiskelija on 

perehtynyt kyseessä olevaan työhön ja osaa noudattaa työsuojeluohjeita. Työnantaja vastaa työpaikalla 

käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävässä koulutuksessa opiskelijan työturvallisuudesta siten kuin 

siitä työturvallisuuslaissa (738/2002) säädetään. 

 

Työnantaja vastaa työpaikan olosuhteista, laitteista, koneista sekä perehdytyksen, opastuksen ja valvonnan 

järjestämisestä. Koulutuksen järjestäjä ilmoittaa työnantajalle tästä työturvallisuusvastuusta. Oppilaitos ja 

opettaja vastaavat työturvallisuuteen liittyvistä seikoista siltä osin kuin ne liittyvät oppilaitoksen 

opetussuunnitelmaan. 

 

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017, § 80) mukaan opiskelijalla on oikeus turvalliseen 

opiskeluympäristöön. Opiskelijalla tulee olla riittävät perusvalmiudet turvalliseen työhön ja opiskeluun 

työpaikalla. Tiedon opiskelijan valmiuksista tulee välittyä työpaikalle. 

 

Nuorten työntekijöiden suojelusta annetun asetuksen (508/1986) mukaan alle 18-vuotiasta työntekijää ei 

saa käyttää töissä, jotka ovat nuoren ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselle vahingoksi tai jotka vaativat 

häneltä suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin hänen ikäänsä ja voimiinsa katsoen on kohtuullista. 

 

Vakuutusturva 
 
Tapaturmien korvaaminen 

 

Helsingin kaupungin vakuutukset kattavat kaikki oppilaitoksen opiskelijat siinä toiminnassa, joka on 

merkitty oppilaitoksen toimintasuunnitelmaan. Tapiola-yhtymän ryhmätapaturmavakuutus kattaa 

tapaturmat, jotka sattuvat varsinaisena kouluaikana työsuunnitelmassa hyväksyttyjen, esimerkiksi 

leirikoulujen ja retkien yhteydessä, näyttelykäynneillä ja matkoilla suorinta tietä oppilaitokseen ja 

oppilaitoksesta kotiin tai vastaavasti käytännön harjoittelutyöhön. Pohjola-yhtiöiden lakisääteinen 

tapaturmavakuutus kattaa käytännön harjoittelutyössä sattuneet tapaturmat ja ammattitaudit. 

 

Opiskelijan aiheuttamien vahinkojen korvaaminen 

 

Koulutussopimustyöpaikalla tapahtuneen vahingon korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain 

mukaan. Vahingonkorvauslain 3 luvun 1 §:n mukaan, jos opiskelija aiheuttaa virheellään tai 

laiminlyönnillään vahinkoa opetukseen liittyvässä työssä, on se, kenen lukuun työ suoritetaan, velvollinen 

korvaamaan vahingon. 

 

Toissijainen korvausvelvollisuus määräytyy siten, että opiskelija on velvollinen korvaamaan määrän, joka 

harkitaan kohtuulliseksi ottamalla huomioon vahingon suuruus, teon laatu, vahingon aiheuttajan asema, 
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vahingon kärsineen tarve sekä muut olot. Jos opiskelijan viaksi jää vain lievä tuottamus ei 

vahingonkorvausta ole tuomittava. Lievässä tuottamuksessa ei ole vahingonkorvausvelvollisuutta. 

Törkeässä tuottamuksessa vahingonkorvausta sovitellaan ja tahallisuudesta on täysi 

vahingonkorvausvelvollisuus. Osa opiskelijoista kuuluu alansa ammattiliittoihin ja he saavat jäsenetuna 

myös vastuuvakuutusturvaa. 
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