HYRIA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS

Perustietoa
oppisopimuskoulutuksesta
rakennusalan perustutkinto baarimestarin

eläintenhoitaja sähköasentajan

erikoisammattitutkinto

oppisopimuskoulutus lähihoitaja

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
kaukolämpöasentajan ammattitutkinto sihteerin

ammattitutkinto

vanhustyön erikoisammattitutkinto oppisopimuskoulutus
taloushallinnon ammattitutkinto tuotekehittäjän

oppisopimuskoulutus kone-

erikoisammattitutkinto

ja metallialan perustutkinto

yrittäjän ammattitutkinto oppisopimuskoulutus
ravintolakokin ammattitutkinto

liiketalouden perustutkinto

audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto logistiikan

perustutkinto

arboristin ammattitutkinto luonto- ja eräoppaan ammattitutkinto

oppisopimuskoulutus
oppisopimuskoulutus teknisen suunnittelun perustutkinto
vartijan ammattitutkinto

Oppisopimus koulutusmuotona

Työpaikka

Yhteys oppisopimuspalveluihin

Oppisopimuksen edellytykset

- Työsuhde/virkasuhde/yrittäjä
- Keskustelu työnantajan kanssa
- Palkkatuen mahdollisuus

- Taustatiedot oppisopimusta varten (sähköinen lomake)
- Tutkinnon ja tavoitteen määrittely
- Lisätietoa oppisopimuksesta

- Tavoitteen mukaiset ja monipuoliset työtehtävät
- Työpaikkaohjaajan nimeäminen työpaikalle
- Opintojen henkilökohtaistaminen

Oppisopimustapaaminen

- Opiskelija, työnantaja, asiakasvastaava
- Oppilaitoksen valinta
- Työtehtävistä ja tavoitteista sopiminen
- Oppisopimuksen allekirjoittaminen

Opiskelu ja oppiminen

- Työpaikalla tapahtuva työssä oppiminen
- Tietopuoliset opinnot
- Tutkinnon suorittaminen

Pätevyys ja tutkintotodistus

- Tutkintotodistus ammattitaidosta
- Osallistumistodistus, opintosuoritusote
- Jatko-opintokelpoisuus

KUVA: Oppisopimuskoulutuksen eteneminen
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Oppisopimus on koulutusmuoto, jossa
suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Oppisopimusopiskelijan työtehtävien työpaikalla
on oltava monipuolisia ja perustua opiskeltavaan tutkintoon tai muuhun yhdessä sovittuun tavoitteeseen. Suurin osa tutkintoon kuuluvista tiedollisista ja taidollisista tavoitteista opitaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä.
Oppisopimuksella voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan/osia
edellisistä. Koulutuksen kesto on 4 kk–3 vuotta. Kesto määräytyy koulutuksen tavoitteiden
ja opiskelijan aikaisemman osaamisen perusteella.

Oppisopimus
»» voidaan solmia 15-vuotta täyttäneen kanssa
»» perustuu määräaikaiseen työsuhteeseen.
Työnantaja sitoutuu tekemään vähintään
oppisopimuksen keston mukaisen työsopimuksen, johon kirjataan työsuhdetta koskevat ehdot. Kun oppisopimus solmitaan
toistaiseksi voimassaolevaan työsuhteeseen, määräaikaisuus koskee vain oppisopimusta.
»» perustuu alan työehtosopimuksen (TES)
työehtoihin. Palkka ja työsuhteen ehdot
määräytyvät ko. työehtosopimuksen mu-

kaisesti. Työnantaja maksaa oppisopimusopiskelijan palkan henkilösivukuluineen.
Oppisopimuksen koeaika on enintään neljä kuukautta. Työnantajan velvollisuus on
selvittää alan työehtosopimuksen mukainen koeaika.
»» on päätoiminen, kun työaika on vähintään
25 tuntia/viikko.
Tutkintovaihtoehtoja on lähes 400 eli oppisopimuskoulutusta voidaan toteuttaa kaikilla koulutusaloilla. Lisätietoja tutkinnoista saa
Opetushallituksen sivuilta www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus.

Oppisopimus voi olla
1. työsuhteisen oppisopimus. Oppisopimus
on määräaikainen työsopimus, joka solmitaan vähintään oppisopimusajalle. Oppisopimus voidaan solmia jo työssä olevalle
työntekijälle tai uuteen työsuhteeseen palkattavalle työntekijälle.
2. virkasuhteisen oppisopimus
3. yrittäjän oppisopimus. Oppisopimuskoulutus sopii mm. yrittäjän oman ammatillisen
osaamisen laajentamiseen ja yritystoiminnan kehittämiseen sekä sukupolvenvaihdoksen tukemiseen.
Oppisopimusopiskelija ei voi olla samaan aikaan toisen ammatillisen oppilaitoksen tai lukion kirjoilla.
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Oppisopimus on yhteistyötä

Työnantajalle

Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus on opiskelijan, työnantajan, oppilaitoksen ja oppisopimuspalveluiden kanssa yhteistyönä järjestettävää koulutusta.

Työnantaja voi oppisopimuksella

Oppisopimuskoulutus sopii oma-aloitteiselle
henkilölle, joka haluaa oppia työtä tekemällä. Oppisopimus on hyvä vaihtoehto henkilölle, joka haluaa käytännön ammattitaidon uusiin tehtäviin tai jos pätevyys puuttuu. Oppisopimuksella voi suorittaa loppuun keskeytyneet
ammatilliset opinnot.

»» rekrytoida uutta työvoimaa
»» kouluttaa henkilöstöä uusiin työtehtäviin
»» laajentaa työntekijän osaamista.

Työnantaja saa
TYÖPAIKKAOHJAAJA

- osallistuu opintojen suunnitteluun
- perehdyttää, ohjaa ja arvioi
opiskelijan oppimista
- toimii linkkinä työpaikan ja
oppilaitoksen välillä

TYÖNANTAJA

- tarjoaa opiskelijalle opiskeltavan
alan monipuolisia työtehtäviä
- nimeää työpaikkaohjaajan

OPISKELIJA

- oppii työssä
- osallistuu tietopuolisiin opintoihin
- arvioi omaa oppimistaan

OPPISOPIMUSPALVELUT
Toimii oppisopimuskoulutuksen
järjestäjänä: ohjaa ja hallinnoi
oppisopimuskoulutusprosessia.

OPPILAITOKSEN
VASTUUKOULUTTAJA/
-OPETTAJA

- suunnittelee ja järjestää tietopuoliset
opinnot ja tutkintotilaisuudet

»» maksuttoman koulutuksen työntekijälleen
»» koulutuskorvausta 20–250 €/kk. Korvaus
lasketaan opiskelijakohtaisesti (oppisopimuspalvelut).
»» palkkatukea työttömän tai irtisanomisuhan alla olevan työntekijän palkkaamiseen. Harkinnanvaraisen tuen määrittelee
TE-toimisto. Lisätietoja palkkatuesta osoitteessa www.te-palvelut.fi.
»» kuntoutusrahaa, jos työnantaja on palkkaamassa kuntoutusrahaan oikeutetun
henkilön uudelleenkoulutukseen (KELA tai
vakuutusyhtiö).

Opiskelija saa
»» maksuttoman opetuksen
»» alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, kun hän työskentelee omalla työpaikallaan
»» opintososiaalisia etuja tietyin ehdoin:
• päivärahaa 15 €/päivä
• perheavustusta 17 €/päivä, jos hänellä on huollettavanaan alle 18-vuotias lapsi
• majoituskorvausta 8 €/päivä, jos tietopuolinen opetus järjestetään opiskelijan koti- tai oppisopimuspaikkakunnan ulkopuolella
• matkakorvausta halvimman julkisen
kulkuneuvon mukaan, jos tietopuolinen opetus järjestetään yli 10 kilometrin päässä kotoa.
Opiskelija kustantaa itse opiskelumateriaalit,
ruokailut, ammattikirjat sekä mahdolliset soveltuvuustestit.

KUVA: Oppisopimusosapuolten roolit ja sitoutuminen
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Oppilaitosyhteistyö
Työpaikalla tapahtuvaa koulutusta täydennetään ja tuetaan oppilaitoksessa järjestettävillä tietopuolisilla opinnoilla. Oppilaitos järjestää myös tutkintotilaisuudet. Oppilaitoksen
vastuukouluttaja tekee yhteistyötä opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja oppisopimuspalvelujen kanssa.
Oppisopimusopiskelijan opinnot toteutuvat
henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Sillä varmistetaan, että opiskelijalla on riittävän monipuoliset työtehtävät työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen ja tutkinnon suorittamiseen. Opiskeluohjelma sisältää tietopuoliset
opinnot ja niiden ajoittumisen koulutusajalle. Oppisopimuspalvelut laatii henkilökohtaisen opiskeluohjelman ja liittää sen oppisopimukseen.

Oppimisen arviointi tutkintoon
valmistavassa tietopuolisessa
opetuksessa

Näyttötutkinnot ammatillisessa
aikuiskoulutuksessa

Tietoa Hyrian koulutustarjonnasta
www.hyria.fi

Kelan palvelut (mm. kuntoutusraha)
www.kela.fi

Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Ammattitaito
osoitetaan mahdollisimman aidoissa työtilanteissa ja työympäristöissä tutkinnon suorittamisen suunnitelman mukaan.

Tietoa oppisopimuskoulutuksesta
www.hyria.fi/oppisopimus

Ulkomaan jaksot oppisopimuksessa
Osa oppisopimusopiskelusta on mahdollista
suorittaa erityisin ehdoin ulkomailla, jolloin ulkomainen opiskelu hyväksytään osaksi suomalaiseen tutkintoon valmistavaa koulutusta. Ulkomailla tapahtuva opiskelu kirjataan henkilökohtaiseen opiskeluohjelmaan.
www.cimo.fi
www.europass.fi

Opiskelija maksaa tutkintomaksun 58 € ilmoittautuessaan ensimmäiseen tutkintotilaisuuteen.
Tutkintotodistuksen saadakseen opiskelijan on
suoritettava hyväksyttävästi tutkintoon kuuluvat tutkinnon osat.

Ammattitutkintostipendi
Ammattitutkintostipendi on kertakorvaus,
jonka suuruus on 390 € tai 450 €.

Opiskelijan oppimista ja osaamisen kehittymistä seurataan. Häntä ohjataan ja kannustetaan
tutkinnon ammattitaitovaatimusten saavuttamiseen. Edistymisestä annetaan opiskelijalle
palautetta.

Hyödyllisiä yhteystietoja

Tarkemmat ehdot ja hakemus ohjeineen löytyvät osoitteesta www.koulutusrahasto.fi.
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Ammatilliset tutkinnot ja niiden sisältö
www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus
Ammatillisen osaamisen arviointi
Valitse oikea tutkinto, arvioi osaamistasi asteikolla 4–1 ja tulosta raportti
www.osaan.fi
Opintopolku - koulutustiedon internet-palvelu
www.opintopolku.fi
Palkkatuki ja työnantajapalvelut
www.te-palvelut.fi
Eri alojen työehtosopimukset
www.finlex.fi/fi/viranomaiset

Vinkkejä oppisopimustyöpaikan
hakemiseen
Oppisopimustyöpaikan hakija ja oppisopimuspaikkaa tarjoava työnantaja voivat löytää toisensa opintopolku.fi -sivuston kautta tai suoraan TE-palvelujen sivulta.
»» Työnhakija - CV-netti: CV:n jättämällä voi
hakea tietyn alan oppisopimustyöpaikkaa.
»» Työnantaja ja yrittäjä - avoimet työpaikat:
työnantaja voi ilmoittaa oppisopimustyöpaikasta tai hakea oppisopimuskoulutuksesta kiinnostunutta henkilöä.
Työpaikkasivusto
www.nuorilletoita.fi
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Oppisopimuskoulutusta järjestetään seuraavilla opintoaloilla:
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

ajoneuvo- ja kuljetustekniikka
arkkitehtuuri ja rakentaminen
elintarvikeala ja biotekniikka
farmasia ja muu lääkehuolto
graafinen ja viestintätekniikka
hammaslääketiede ja muu hammashuolto
kalatalous
kauneudenhoitoala
kielitieteet
kone-, metalli- ja energiatekniikka
kotityö- ja puhdistuspalvelu
kuntoutus ja liikunta
käsi- ja taideteollisuus
liiketalous ja kauppa
maatilatalous
majoitus- ja ravitsemisala
matkailuala
metsätalous
musiikki
luonto- ja ympäristöala
muu tekniikan ja liikenteen ala
opetus- ja kasvatustyö
prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka
puutarhatalous
sosiaaliala
terveysala
sähkö- ja automaatiotekniikka
teatteri ja tanssi
sirkusala
tekniset terveyspalvelut
tekstiili- ja vaatetustekniikka
tietojenkäsittely
tieto- ja tietoliikennetekniikka
vapaa-aika ja nuorisotyö
viestintä- ja informaatiotieteet

Järjestämme avoimia ja maksuttomia
oppisopimusinfoja,
joiden ajankohdista tiedotamme
Ajankohtaista-palstalla osoitteessa
www.hyria.fi/oppisopimus.
Voit myös ottaa yhteyttä suoraan
oppisopimuspalveluihin.

Hyria oppisopimuspalvelut
Kauppalankatu 18, Hyvinkää
Sakonkatu 1, Riihimäki
puh. 040 765 5816
puh. 040 765 5817
puh. 040 510 6244
www.hyria.fi/oppisopimus
oppisopimus@hyria.fi
Tarkemmat alakohtaiset yhteystiedot
löydät kotisivuiltamme.

