Miten tarkistan onko yrityksen kanssa tehty puitesopimus?
1. Kirjaudu normaaleilla tunnuksillasi Wilmaan (https://wilma.sedu.fi – linkki löytyy myös intrasta)
2. Avaa Yritykset –välilehti
3. Voit etsiä yritystä
o selaamalla listaa alaspäin
o kirjoittamalla Nimi –kenttään yrityksen nimen tai sen osan ja klikkaamalla Hae
o kirjoittamalla Y-tunnus –kenttään Y-tunnuksen tai sen osan ja klikkaamalla Hae

4. Mikäli etsimäsi yritys löytyy, klikkaa se auki

5. Etsi avautuvalta sivulta kohta ”Puitesopimus” ja tarkista voimaanastumis- ja sopimuksen
päättymispäivämäärät

Puitesopimuksen laatiminen
Tarkista ensin ohjeen ”Miten tarkistan onko yrityksen kanssa tehty puitesopimus?” mukaisesti ettei
puitesopimusta ole jo tehty.
Ennen kuin puitesopimus voidaan tulostaa, täytyy täyttää yrityksen perustiedot
1. Klikkaa Wilmassa Yritykset –välilehdellä Lisää uusi -painiketta

2. Täytä avautuva lomake.
o Nimi ja Y-tunnus ovat pakollisia. Niiden oikeellisuus kannattaa tarkastaa Yritys- ja
yhteisötietojärjestelmä –linkin avulla.
o Puitesopimusta varten tarvitaan myös tiedot seuraavista kentistä:
 Yhteyshenkilö
 Puhelin
 Sähköpostiosoite
 Lähiosoite
 Postiosoite
 Työturvallisuuden kannalta on erityisesti otettava huomioon seuraavaa
 Yrityksellä/työpaikalla on työsuojelun toimintaohjelma, joka sisältää ajantasalla
olevan riskien arvioinnin
3. Klikkaa lopuksi painiketta ”Tallenna tiedot”

4. Tulosta puitesopimus
 Etsi Yritykset –välilehdellä yritys, jonka edellisessä kohdassa loit
 Klikkaa yrityksen nimeä
 Valitse ruudun oikeasta ylänurkasta ”Puitesopimus”

5. Lähetä puitesopimus yritykseen allekirjoitettavaksi ja laita mukaan palautuskuori, jolla se
lähetetään takaisin Riikka Ojalalle. Hän huolehtii sopimukselle Hellevi Lassilan allekirjoituksen,
päivittää Wilmassa yrityksen perustietoihin puitesopimuksen voimassaolotiedot ja arkisto
sopimuksen.

Työssäoppimispaikan etsiminen

1. Mene Wilman Työssäoppimis- ja näyttöympäristö –välilehdelle
2. Voit etsiä työssäoppimispaikkaa selaamalla tai haluamasi kentän avulla

Työssäoppimispaikan luominen
Puitesopimus luodaan yrityksen päätoimipisteen (esim. Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa) kanssa.
Työssäoppimispaikaksi tulee se toimipiste, minne opiskelija menee työssäoppimaan (esim. Törnävän Smarket). PK-yritysten osalta yritys on usein sama kuin työssäoppimispaikka, mutta siitä huolimatta tiedot
molempiin paikkoihin.
Ennen kuin luot uuden työssäoppimispaikan, tarkasta ohjeen ”Työssäoppimispaikan etsiminen” avulla ettei
sitä ole jo luotu.
1. Valitse Työssäoppimis- ja näyttöympäristö välilehdellä ”Lisää uusi”

2. Täytä työssäoppimispaikan tiedot avautuvalla lomakkeella
 Sido työssäoppimispaikka oikeaan yritykseen Yritys-kentässä
 Voit klikata tämän jälkeen Tallenna tiedot –painiketta, jolloin Y-tunnus ilmestyy näkyviin
 Kun valitset seuraavia kenttiä, ehdottaa järjestelmä tietoja, joita on tallennettu Yrityksen
tietoihin. Voit muuttaa nämä, mikäli ne eivät koske työssäoppimispaikkaa.
 Tallenna lopuksi lomake valitsemalla Tallenna tiedot

Työpaikkaohjaajan tietojen syöttäminen
1. Valitse Työpaikkaohjaajat ja –arvioijat –välilehti ja klikkaa ”Lisää uusi”

2. Valitse Työpaikka –kenttään työssäoppimispaikka, jonka työpaikkaohjaajan tietoja olet syöttämässä
3. Täytä lomake ja valitse ”Tallenna tiedot”

4. Mene uudelleen Työssäoppimispaikka ja näyttöympäristö –välilehdelle
5. Etsi työssäoppimispaikka, jonka työpaikkaohjaajan tietoja olet syöttämässä ja klikkaa sen nimeä

6. Klikkaa sitten painiketta ”Työssäoppimispaikan tiedot”

7. Valitse kenttään ”Työpaikkaohjaajat rekisteristä” työpaikkaohjaaja
8. Tallenna lomake

Työssäoppimisen luominen
1. Valitse opiskelija, joka lähtee työssäoppimaan
2. Klikkaa hänen eHOPS-puussaan haluttua tutkinnon osaa

3. Klikkaa Työssäoppimiset –laatikossa ”Luo uusi: Työssäoppimisen kirjaaminen_opettaja”

4. Täytä lomakkeen tiedot
 valitse oikea työssäoppimispaikka ja työpaikkaohjaaja
 täytä lomake muilta osin
 tallenna tiedot

Sopimus opiskelija työssäoppisesta ja ammattiosaamisen näytöistä
1. Valitse kuvan mukaisesti Työssäoppimiset –laatikosta äsken luomasi työssäoppimistapahtuma ja
klikkaa sitä

2. Klikkaa sitten painiketta ”Sopimus opiskelijan työssäoppimisesta ja ammattiosaamisen näytöistä

3. Tulosta sopimus ja hoida siihen allekirjoitukset

