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Mitä voi opiskella 

oppisopimuskoulutuksella?

• Opiskelijan pitää olla vähintään 15-vuotias 

peruskoulun suorittanut. Ei yläikärajaa

• Oppisopimuskoulutuksella voidaan opiskella 

ammatillinen tutkinto tai tutkinnon osia

• Oppisopimuskoulutuksella voi opiskella 

pääasiassa samoihin ammatillisiin 

perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja 

erikoisammattitutkintoihin kuin 

oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa
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Oppisopimus on määräaikainen 

työsuhde

• Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen 

työsuhteeseen perustuvaa ammatillista 

koulutusta, jota täydennetään ammattioppi-

laitoksissa tai aikuiskoulutuskeskuksissa 

järjestettävillä tietopuolisella koulutuksella

-15% tietopuolisia opintoja

-85 % työpaikalla tapahtuvaa oppimista
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Oppisopimus on määräaikainen 

työsuhde

• Työantaja maksaa opiskelijalle työn opetuksen 

ajalta työehtosopimuksen mukaista palkkaa

• Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen 

opiskeluohjelma, jossa otetaan huomioon 

opiskelun tavoitteet ja opiskelijan lähtökohdat 

sekä elämäntilanne

• Työssäoppimisen ja tietopuolisen koulutuksen 

tarkoituksena on valmentaa opiskelijaa tutkinnon 

suorittamiseen
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Jatko-opiskelukelpoisuus

• Ammatillinen perustutkinto oppisopimuksella 

antaa saman jatko-opiskelukelpoisuuden kuin 

opiskelu oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa
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Oppisopimuksen eri toteutustavat

• ammatillinen tutkinto kokonaan oppisopimuksella

• työssäoppimiseen ja oppisopimukseen 

valmentautuminen osana Valma-koulutusta (ent. 

oppisopimuksen ennakkojakso)

• oppilaitosmuotoisen ja oppisopimuskoulutuksen 

yhdistäminen

• oppisopimuksella voidaan kouluttaa yrityksen 

henkilöstöä täysin uusiin tehtäviinkin
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Henna laboratorioalan opiskelija
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"Henna" (25 v.) haluaa 
vaihtaa alaa ja aloittaa 
laboratorioalan opinnot 
tavoitteenaan valmistua 

kahdessa vuodessa.

Ensimmäisen 
opiskeluvuoden viimeiset 

kahdeksan viikkoa "Henna" 
on työssäoppimassa.

Työpaikalla on tarve uudelle 
työntekijälle ja ajatus 

oppisopimuskoulutuksesta 
syntyy. Työpaikan esimies 

soittaa opso-asiasta 
"Hennan" ryhmänohjaajalle.

Opettaja ottaa yhteyttä 
Sedun 

Oppisopimuspalveluihin ja 
toisen opiskeluvuoden 

käytännön toteutus 
suunnitellaan yhteistyössä 
oppisopimustoimiston ja 

työpaikan kanssa.

"Henna" suorittaa 
oppisopimuskoulutuksella ne 

tutkinnon osat ja tutkinnon 
osien osat , mitkä on 

mahdollista oppia työpaikalla. 
Loput "Henna" opiskelee 

oppilaitosmuotoisesti. 

Käytännössä  "Henna" 
toisena opiskeluvuotena 

suorittaa oppisopimuksella   5 
kk ja loput 

oppilaitosmuotoisesti. 

→ "Henna" valmistuu 
laborantiksi kahden 

opiskeluvuoden jälkeen.



Webinaari perjantaina 30.10.2015

• TAT:n (Taloudellinen tiedotustoimisto) opso-

materiaalin jakaminen 14 paikkakunnalla 

yhtä aikaa. 

• Hotelli LAKEUS, Seinäjoki

• Kutsuttu koko Vaasanläänin opot 

• Brunssi alkaa 8:30 – webinaari 9-10, 

keskustelua 30 min.

• Webinaari tallennetaan – voi palata 

myöhemmin
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Etelä-Pohjanmaalla palvelevat 

oppisopimustoimistot

Seinäjoen Koulutuskuntayhtymä

Sedu Aikuiskoulutus

Oppisopimuspalvelut Frami (Seinäjoki)

Puh. 020 124 4706

oppisopimus@sedu.fi

Sopeva oppisopimuspalvelut (Kauhava)

Puh. 020 742 4140

info@sopeva.fi

Suupohjan ammatti-instituutti/

aikuiskoulutusosasto

Oppisopimuskoulutus (Kauhajoki)

Puh. 040 507 6876

oppisopimustoimisto@saiedu.fi
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