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Koulutuskuntayhtymä OSAO 

 

Koulutus- ja oppisopimuksen Sähköinen allekirjoittaminen 

OSAOssa on käytössä sähköinen allekirjoitus. Allekirjoittaminen tapahtuu joko pankkitunnuksilla tai 

mobiilivarmenteella. 

Sopimus on allekirjoitettava viimeistään koulutus- tai oppisopimuksen alkamispäivänä. Sopimus ei ole 

voimassa ennen kuin kaikki osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. 

Tässä esimerkissä allekirjoitetaan Koulutussopimus sähköisesti. Vastaavasti voidaan allekirjoittaa myös 

oppisopimus tai jokin muu asiakirja. 

1. Saat sähköpostiisi viestin, jonka otsikko on: Kutsu allekirjoittamaan dokumentti Koulutussopimus 

 

Viesti on seuraava:  

Hei! 
 
Koulutuskuntayhtymä OSAO kutsuu sinut allekirjoittamaan asiakirjan sähköisesti käyttäen pankkien 
verkkopankkitunnuksia tai mobiilivarmennetta. 
 
Pääset lukemaan allekirjoitettavan asiakirjan käyttämällä oheista salasanaa. 
 
 
Salasana: abcdefgh 
 
Aloita allekirjoitus tästä: https://sign.visma.net/fi/invitation/6a81b4b-8f59-421-9b4-668d895a63 
 

2. Klikkaa viestissä olevaa linkkiä. Linkki vie alla olevan kuvan mukaiselle sivulle: 
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3. Kopioi sähköpostiviestissä oleva salasana Asiakirjan salasana –kenttään, jolloin Avaa asiakirja –

painike aktivoituu: 

 
 

 

4. Paina Avaa asiakirja –painiketta, jolloin pääset seuraavalle sivulle: 

 

 
Tällä sivulla voit esikatsella dokumenttia, ladata dokumentin omalle koneellesi tai lähettää viestin 

allekirjoituskutsun lähettäneelle opettajalle. Siirry tunnistautumaan –painikkeesta pääset 

tekemään vahvan tunnistautumisen allekirjoittamista varten. 
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5. Paina Siirry tunnistautumaan –painiketta. Tunnistautumisvaihtoehdot ovat eri pankkien 

pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tunnistautuminen. 

 
 

6. Jos käytät Mobiilivarmennetta, klikkaa Mobiilivarmenne –kuvaketta. Anna avautuvalla sivulla 

puhelinnumerosi ja paina Tunnistaudu –painiketta. 

 
 

Kun olet painanut Tunnistaudu –painiketta, avautuvalla sivulla näet tunnusluvun. 
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Katso matkapuhelimestasi, että tunnistuspyynnössä näkyy sama tunnusluku. Paina OK. 
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7. Tarkista tunnistuspyynnön jälkeen, että tunnistautumisessa näkyy oikeat tiedot. Paina Lähetä –

painiketta. 

 
 

 

8. Pankkitunnuksilla tunnistautuessa toimi oman pankkisi ohjeiden mukaan. Pankkitunnuksilla 

tunnistautuessa avautuu edellisessä kuvassa kuvattu tietojen tarkistaminen. Paina Lähetä –

painiketta. 

 

9. Nyt pääset allekirjoittamaan dokumentin sähköisesti painamalla Allekirjoita asiakirja –painiketta. 
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10. Allekirjoituksen jälkeen:  

a. Lataa asiakirja itsellesi talteen. Tallenna asiakirja sellaiseen kansioon, josta löydät sen 

tarvittaessa. Voit myös tulostaa asiakirjan paperille. Allekirjoitetussa asiakirjassa on 

allekirjoitustunniste jokaisen sivun alareunassa. Viimeinen sivu on varsinainen 

allekirjoitussivu, pidä myös se tallessa tulostaessasi asiakirjan paperille. 

b. Voit myös luoda itsellesi ilmaisen tilin Visma Sign-palveluun. Allekirjoitetut asiakirjat ovat 

myös siellä tallessa ja ladattavissa myöhemmin käyttöön. 

c. Sulje allekirjoitusprosessi 

 

 


