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Oppisopimuskoulutus

Tervetuloa oppisopimuskoulutukseen!
Kun haluat yhdistää työnteon ja opiskelun, oppisopimuskoulutus on 
juuri sinulle sopiva vaihtoehto. Voit opiskella oppisopimuksella, jos 
sinulla on työpaikka tai toimit yrittäjänä ja olet täyttänyt 15 vuotta.
 Opit työpaikalla päivittäisten työtehtävien kautta ja täydennät 
työssä tapahtuvaa oppimista tietopuolisilla opinnoilla oppilaitoksessa.

Valmistut tutkintoon 1–3 vuoden kuluessa. 
Voit suorittaa myös osatutkinnon tai amma-
tillisen lisäkoulutuksen, jolloin opiskeluaika 
on 4–12 kuukautta.

Oppisopimuksella voit suorittaa seuraavat 
toisen asteen ammatilliset tutkinnot
n perustutkinto
n ammattitutkinto 
n erikoisammattitutkinto

Tutkinnot antavat hakukelpoisuuden am-
mattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. 

Oppilaitoksessa tapahtuva tietopuo-
linen lähiopetus on maksutonta sekä 
työnantajalle että opiskelijalle. Oppilai-
tospäivien määrä vaihtelee oppisopimus-
koulutuksen tavoitteesta riippuen. 

Oppisopimuskoulutuksen järjestäjänä 
on Stadin aikuisopisto, joka solmii op-
pisopimuksen ja hankkii työpaikalla ta-
pahtuvaa koulutusta täydentävän tieto-
puolisen lähiopetuksen oppilaitoksesta.

Sinulle oppisopimuskoulutus mak-
saa vain tutkintomaksun 58 € (vuonna 
2017).

Kehitä osaamistasi 
yhdistämällä työ ja 

opiskelu.

Suorita tutkinto 
ja valmistu 
ammattiin.

Yrittäjä, myös 
sinä voit opiskella 
oppisopimuksella 
– yrittäjän 
oppisopimuksella.
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Mikä on oppisopimus?
Oppisopimus on oppisopimusopiskelijan ja 
työnantajan välinen määräaikainen työsopi-
mus. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen 
opiskeluohjelma. Työnantaja nimeää oppiso-
pimusopiskelijalle työpaikkakouluttajan, jo-
ka ohjaa ja arvioi työpaikalla tapahtuvaa op-
pimista. 

Oppisopimukseen kirjataan 
n tutkinto, johon oppisopimus valmistaa
n sopimuksen voimassaoloaika
n koeajan pituus
n työnantaja
n työpaikkakouluttaja 
n työaika
n palkka
n mahdolliset opintososiaaliset edut opis-

kelijalle
n koulutuskorvauksen määrä työnantajalle
n oppilaitos ja vastuukouluttaja.

Saat opiskelijaetuuksien  
sijaan palkkaa
Oppisopimustyösuhteessa saat alasi työehto-
sopimuksen mukaista palkkaa koko oppisopi-
muskoulutuksen ajalta.

Oppisopimusopiskelijana et saa opintotu-
kea, opiskelija-alennuksia tai muita oppilai-
tosopiskelijoille kuuluvia etuuksia.

Oppisopimuskoulutuksen 
kustannukset
Koulutus toteutetaan valtion varoin. Stadin 
aikuisopisto, koulutuksen järjestäjänä, mak-
saa tietopuolisen opetuksen, tarvittaessa 
opintososiaaliset edut opiskelijalle lähiope-
tuspäiviltä (päiväraha, perheavustus, matka- 
ja majoituskustannukset) ja koulutuskorvauk-
sen työnantajalle koko oppisopimuskoulutuk-
sen ajalta. 

Maksat itse oppisopimusopiskelusta tut-
kintomaksun 58 €. 

Lisäksi kustannuksiin saattaa tulla oppima-
teriaalikustannuksia.
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Miksi sinun kannattaa harkita
oppisopimuskoulutusta?

Oppisopimuskoulutus sopii sinulle, jos

n olet vailla ammatillista koulutusta 

n haluat vaihtaa ammattia

n haluat lisätä tai täydentää amma-
tillista osaamistasi

n haluat opiskella työssä oppimalla 
ammattitaitoisen henkilön ohjaa-
mana.

Miten voit hakeutua 
oppisopimuskoulutukseen?

 Etsi itsellesi alan työpaikka ja kerro 
työnantajalle, että haluaisit päästä op-
pisopimusopiskelijaksi.

 Jos sinulla on työpaikka, kerro työn-
antajallesi oppisopimuskoulutuksesta ja 
omista kehittymistavoitteistasi.

 Jos vielä mietit, mikä ala ja opiske-
lumuoto sinua kiinnostaa, voit hakeu-
tua ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmentavaan koulutukseen Valmaan, 
jonka aikana tutustut oppisopimusopis-
keluun, eri koulutusaloihin ja harjoitte-
let työelämän pelisääntöjä sinua kiin-
nostavassa yrityksessä. Voit siirtyä op-
pisopimukseen, kun sopiva oppisopi-
mustyöpaikka löytyy.

 Ota yhteys ja kysy lisää Stadin 
aikuisopistosta: 
puh. 09 310 88431 tai 
oppisopimus@hel.fi.
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Ty
önantajalle

Oppisopimuskoulutus on hyvä vaih-
toehto, kun 
n tarvitset uutta työvoimaa 
n haluat kouluttaa juuri sinun tar-

peisiisi sopivan osaajan
n koulutat nykyistä henkilöstöäsi 

muuttuviin ja uusiin tehtäviin
n haluat laajentaa ja syventää 

henkilöstösi ammatillista osaa-
mista.

Mitä työnantajalta 
edellytetään?
Työnantajalta edellytetään, että työ-
paikalla on
n laadultaan ja laajuudeltaan riit-

tävää tuotanto- ja palvelutoi-
mintaa sekä työvälineistöä tut-
kinnon perusteet huomioiden

n henkilö, joka on ammattitaidol-
taan ja työkokemukseltaan sopi-
va ja sitoutunut ohjaamaan op-
pisopimusopiskelijaa ns. työpaik-
kakouluttaja.

Mihin työnantajana sitoudut?
Työnantajana sitoudut  
n tarjoamaan tutkintoon kuuluvia ja am-

mattiin liittyviä työtehtäviä
n siihen, että opiskelija voi osallistua op-

pilaitoksen tietopuoliseen opetukseen 
opiskeluohjelman mukaisesti

n nimeämään kokeneen osaajan työpaik-
kakouluttajaksi

n maksamaan opiskelijalle työehtosopi-
muksen mukaista palkkaa työssäolopäi-
viltä

n arvioimaan opiskelijan ammatillista edis-
tymistä.

Työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvoitet-
ta niiltä päiviltä, jolloin opiskelija on tieto-
puolisessa opetuksessa oppilaitoksessa. Sil-
loin Stadin aikuisopisto maksaa opiskelijal-
le päivärahaa.

Miksi sinun kannattaa rekrytoida 
ja kehittää henkilöstösi osaamista 
oppisopimuksella? 

Mahdollisuuksia on monia
Ole yhteydessä, kerromme lisää:
puh. 09 310 88431 tai
oppisopimus@hel.fi.
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Mihin työpaikkakouluttaja sitoutuu?
Työpaikkakouluttaja 
n perehdyttää opiskelijan työpaikan toimin-

taan ja työtehtäviin
n laatii yhdessä opiskelijan kanssa työpaikal-

la tapahtuvan koulutuksen suunnitelman, 
(työssä oppimisen suunnitelma)

n ohjaa ja seuraa, että työpaikalla tapahtuva 
koulutus tukee laadittua henkilökohtaista 
opiskeluohjelmaa 

n arvioi opiskelijan työssä oppimista.

Mitä korvauksia työnantaja saa? 
Stadin aikuisopisto maksaa työnantajalle koulu-
tuskorvausta. Korvauksen määrä vaihtelee tut-

kintotason, oppiajan ja opiskelijan iän mu-
kaan.

Työnantajana sinulla on mahdollisuus 
hakea palkkatukea TE-toimistosta, jos sol-
mit oppisopimuksen työttömän työnhaki-
jan kanssa. Ole yhteydessä TE-toimistoon 
jo ennen työ- ja oppisopimuksen tekoa. 
Hakemuksen käsittelyyn on varattava ai-
kaa noin kaksi viikkoa.

Työsuhde oppisopimuksella voi alkaa, 
kun työnantaja on saanut palkkatukipää-
töksen TE-toimistosta.

Lisätietoja saat täältä: 
www.te-palvelut.fi
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Millainen on yrittäjän 
oppisopimus?
Yrittäjän oppisopimus perustuu yrit-
täjän ja Stadin aikuisopiston väli-
seen sopimukseen.

Yrittäjänä voit kehittää amma-
tillista- ja liiketoimintaosaamistasi 
oppisopimuksella. Oppisopimuksen 
solmimisen edellytyksenä on, että 
yritykselläsi on y-tunnus Suomessa, 
työskentelet yrityksessäsi päätoimi-
sesti (vähintään 25 h/viikko) ja saat 
siitä toimeentulosi.

Koulutus sisältää omassa yrityk-
sessä arjen työtehtävien kautta ta-
pahtuvaa oppimista, jota täydenne-
tään tietopuolisella opetuksella op-
pilaitoksessa. Jokaiselle opiskelijalle 
laaditaan henkilökohtainen opiske-
luohjelma. Nimeät itsellesi mentorin,  
jonka tehtävänä on tukea ja sparra-
ta sinua opintojen aikana.

Mentorina voi toimia kokenut yrit-
täjä tai opiskeltavan alan asiantun-
tija. 

Oppisopimuskoulutuksen 
kustannukset
Koulutus toteutetaan valtion va-
roin. Stadin aikuisopisto, koulutuk-
sen järjestäjänä, maksaa tietopuo-
lisen opetuksen, tarvittaessa opin-
tososiaaliset edut yrittäjälle (koulu-
tuspäiväraha, perheavustus, matka- 
ja majoituskustannukset) ja koulu-
tuskorvauksen mentorille koko opis-
keluajalta.

Sinulle, yrittäjä, oppisopimuskou-
lutus maksaa tutkintomaksun 58 €.

Lisäksi kustannuksiin saattaa tulla 
oppimateriaalikustannuksia.

Yrittäjän oppisopimuskoulutus
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Milloin oppisopimuksen 
voi purkaa?
Oppisopimus voidaan purkaa 
n koeaikana
n osapuolten yhteisellä päätöksellä
n määräaikaista työsuhdetta koskevan työsopi-

muslain mukaisesti
n jos yrityksen liiketoiminta loppuu
n jos yritys joutuu konkurssiin
n oppisopimustoimisto voi purkaa oppisopimuk-

sen, mikäli oppisopimuskoulutuksessa ei nou-
dateta lain ja asetuksen säädöksiä tai tehdyn 
sopimuksen määräyksiä.
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Keskeiset lait, asetukset 
ja työehtosopimukset 
oppisopimuskoulutuksessa
Oppisopimuskoulutuksessa nouda-
tetaan seuraavia säännöksiä
n laki ammatillisesta koulutuk-

sesta, laki ammatillisesta ai-
kuiskoulutuksesta ja näihin 
liittyvät asetukset oppisopi-
muskoulutusta koskevilta osil-
taan

n työsopimuslaki, em. laissa 
mainituin poikkeuksin

n työntekijän työaikaa, vuosilo-
maa, työturvallisuutta ja työn-
tekijän muuta suojelua kos-
kevat säännökset, esimerkik-
si työturvallisuuslaki

n laki opetus- ja kulttuuritoimen 
rahoituksesta ja siihen liittyvä 
asetus

n kunkin alan työehtosopimus.

Hyödyllisiä linkkejä

Stadin aikuisopiston oppisopimussivut:
www.oppisopimus.hel.fi

Tietoa koulutuksista ja hakeutumisesta koulutuksiin:
www.opintopolku.fi

Tietoa ammateista ja aloista:
www.ammattinetti.fi

Tukea arkeen työpaikkakouluttajalle:
www.ohjaan.fi

Tietoa oppisopimuksesta:
www.oppisopimus.fi

Työpaikkoja: 
www.te-palvelut.fi
www.oppisopimus.net 
www.uranus.fi
www.monster.fi

Tietoa velvollisuuksista ja oikeuksista työsuhteessa:
www.tyosuojelu.fi

Ammattikoulutus: 
www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/ammattikoulutus/
nayttotutkinnot

Opetushallitus:
www.oph.fi

Nuorisotakuu: 
www.nuorisotakuu.fi

Helsingin Yrittäjät:
www.yrittajat.fi/helsinginyrittajat

Suomen Yrittäjät:
www.yrittajat.fi

Mentoripankki yrittäjälle:
www.hyvadiili.fi/mentoripankki

Mentoreita yrittäjille:
www.yrityskummit.fi

Osaaja-lehti: 
www.osaajalehti.fi



Stadin aikuisopisto
Opetusvirasto

PL 3000, Teollisuuskatu 23

00099 Helsingin kaupunki

Asiakaspalvelu: puh. 09 310 88431 

Puhelinvaihde: 09 310 8600

www.oppisopimus.hel.fi


