
TYÖSSÄ OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKEMINEN

Oppisopimuskoulutukseen liittyvä työssä oppimisen arviointi ja koulutuskorvaushakemus tehdään SopimusPro-verkkopalvelussa kolmesti vuodessa
seuraavasti:

- Jakso I tammi-huhtikuu, arviointi kirjataan huhtikuun lopussa.

- Jakso II touko-elokuu, arviointi kirjataan elokuun lopussa.

- Jakso III syys-joulukuu, arviointi kirjataan joulukuussa.

Oppisopimuksen alussa oppisopimustoimisto on antanut sekä työpaikkakouluttajalle että opiskelijalle henkilökohtaiset SopimusPro-
käyttäjätunnukset. Kirjautuminen tapahtuu osoitteessa https://sopimuspro.edu.hel.fi. Jos sähköpostiosoitteenne on muuttunut, ilmoittakaa
muutoksesta sähköpostitse oppisopimus@hel.fi. Yrityksen tilinumeron muuttuessa työnantaja ilmoittaa siitä oppisopimustoimistoon.

Kun arviointi on ajankohtainen, järjestelmämme lähettää teille automaattisesti muistutuksen sähköpostiviestinä. Työpaikkakouluttaja ja
opiskelija arvioivat yhdessä tutkinnon osia, joita opiskelija on työssä oppinut jakson aikana. Sanallinen palaute kirjataan arviointikeskustelun
jälkeen SopimusPro-verkkopalveluun työpaikkakouluttajan tunnuksilla, jonka jälkeen opiskelija kirjautuu omilla tunnuksillaan ja käy
kuittaamassa arvioinnin tehdyksi.

Jos sinulla ilmenee kysyttävää arvioinnin teossa tai et pääse kirjautumaan SopimusPro-järjestelmään, ole yhteydessä oppisopimus@hel.fi tai
puhelimitse 09 310 88431.

https://sopimuspro.edu.hel.fi/
mailto:oppisopimus@hel.fi
mailto:oppisopimus@hel.fi


TYÖPAIKKAKOULUTTAJAN VERKKOPALVELUOHJEET

Työpaikkakouluttaja keskustelee yhdessä opiskelijan kanssa haettavan jakson työssä oppimisesta ja sen tavoitteiden
toteutumisesta. Sanallinen arviointi siirretään keskustelun jälkeen järjestelmään. (Voit kirjoittaa tekstin ensin Word-tiedostoon ja
kopioda sen jälkeen järjestelmään).

               1. Kirjoita internet-selaimeesi verkkopalvelun
osoite: https://sopimuspro.edu.hel.fi

2. Varmista, että olet Stadin aikuisopiston Työelämä-
ja oppisopimuspalveluiden sivuilla!

3. Kirjaudu työpaikkakouluttajan käyttäjätunnuksilla;
käyttäjätunnus ja salasana.

4. Mikäli olet unohtanut salasanasi, klikkaa kohtaa
Unohtuiko salasana?
Saat salasanan sähköpostiisi tai
matkapuhelinnumeroosi (toimivuus edellyttää, että
tiedot on ilmoitettu oikein oppisopimustoimistolle).

5. Käyttöliittymäohjeista saat yksityiskohtaisempaa
ohjeistusta verkkopalvelun käyttöön.
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6. Valitse Toiminnalliset-otsikon alta Tee arviointi ja
hae korvausta.

7. Valitse opiskelija, jonka arvioinnin ja
koulutuskorvaushakemuksen haluat tehdä.

6.

7.



8. Työpaikkakouluttaja on keskustellut yhdessä opiskelijan
kanssa haettavan jakson työssä oppimisesta ja sen
tavoitteiden toteutumisesta.

9. a) Väliarvioinneissa annetaan sanallinen arviointi jakson
aikana työpaikalla tapahtuneesta oppimisesta vähintään
yhdestä tutkinnon osasta. Mikäli tutkinnon
osaa/toimintakokonaisuutta ei ole käsitelty kuluneella
vuosikolmanneksella, se voidaan jättää arvioimatta, ellei
kysymyksessä ole päättöarviointi.

b) Päättöarvioinnissa annetaan lopullinen arviointi työssä
oppimisesta kaikista tutkinnon osista.
c) Lisätietoa löydät linkistä Ohjeet ja tuki /Arviointiohjeet.

10. Valitaan ne kuukaudet, joilta koulutuskorvausta haetaan.

11. Merkitään päivien lukumäärä opiskelijan osallistumisista
tietopuolisille päiville jakson aikana.

12. Halutessasi voit antaa lisätietoja. Tiedot näkyvät vain
oppisopimustoimistolle.

13. Paina Jatka-painiketta



14. Saat vahvistussivun, tarkista vielä antamasi tiedot.

15. Paina Lähetä-painiketta



OPPISOPIMUSOPISKELIJAN VERKKOPALVELUOHJEET

1. Kirjoita internet-selaimeesi verkkopalvelun osoite:
https://sopimuspro.edu.hel.fi

2. Varmista, että olet Stadin aikuisopiston Työelämä-
ja oppisopimuspalveluiden sivuilla!

3. Kirjaudu oppisopimusopiskelijan
käyttäjätunnuksilla; käyttäjätunnus ja salasana.

4. Mikäli olet unohtanut salasanasi, klikkaa kohtaa
Unohtuiko salasana?
Saat salasanan sähköpostiisi tai
matkapuhelinnumeroon (toimivuus edellyttää, että
tiedot on ilmoitettu oikein Stadin aikuisopiston
oppisopimusyksikölle)

5. Käyttöliittymäohjeista löydät lisää ohjeita
verkkopalvelun käyttöön.
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6. Valitse Toiminnalliset-kohdasta Kuittaa
arviointikeskustelu.

6.



7. Tarkista tiedot, jotka olette täyttäneet yhdessä
työpaikkakouluttajan kanssa SopimusPro -ohjelmaan.

8. Vastasiko arviointikeskustelu tavoitteita?
Kyllä/Ei.

9. Jatkuuko työsuhde?

10. Halutessasi voit antaa lisätietoja. Tiedot näkyvät
vain oppisopimuskeskukselle.

Mikäli haluat, että koulutustarkastaja ottaa sinuun
yhteyttä, klikkaa kohtaa: Haluan, että minuun otetaan
yhteyttä.

11. Paina Lähetä-painiketta.

9.
10.
11.11.


