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Y M P Ä R I L L Ä S I ?

NÄETKÖ SINÄ?

Kauko- 

näköinen  

yrittäjä näkee  

tässä tutkinnon  

suorittaneen  

ammattilaisen.

Käännä esitettä, löydä henkilöstökoulutukset!



OPPISOPIMUS

Oppisopimus on työsuhteeseen tai yrittäjyyteen perustuvaa ammatillista koulutusta, jolla voi opiskella samoihin 
ammatillisiin tutkintoihin kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa. Se sopii niille, joilla ei ole vielä ammatillista 
koulutusta ja niille, jotka haluavat nostaa osaamisensa tasoa.

Oppisopimuksella voi suorittaa perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai jonkin tutkinnon 
osan. Tutkintovaihtoehtoja oppisopimuksessa on yli 300, ja myös osatutkinnot ovat mahdollisia.

Oppisopimus sopii myös määräaikaisiin työsuhteisiin. Lisäksi osa-aikaisesti, vähintään 25 tuntia viikossa työsken-
televä henkilö voi kouluttautua oppisopimuksella.

KEHITÄ JA KASVATA YRITYSTÄSI 
OPPISOPIMUKSELLA
Oppisopimus tarjoaa mahdollisuuden yrityksesi toimin-
nan jatkuvaan kehittämiseen erilaisten räätälöityjen 
koulutusratkaisujen avulla. Oppisopimuksella voit kou-
luttaa hyvästä tyypistä erinomaisen työntekijän tai tehdä 
henkilöstöstä aiempaa monipuolisempia osaajia.

Yrittäjä voit myös nostaa osaamistasi uudelle tasolle 
oppisopimuksen avulla, esimerkiksi yrittäjän, johtamisen 
tai tuotekehityksen koulutuskokonaisuuksilla. Saat asian-
tuntijoiden ohjausta ja uutta osaamistasi liiketoimintasi 
kehittämiseen ja luot yhteyksiä toisiin yrittäjiin.

TUKEA TYÖPAIKALLA 
TAPAHTUVAAN OHJAAMISEEN
Työpaikkaohjaaja on työpaikalta nimetty henkilö, 
joka tukee, ohjaa ja arvioi opiskelijaa. Yrittäjän oppi-
sopimuksessa ohjaajana toimii yrittäjän itse  
valiitsema mentor-yrittäjä.

Tarjoamme työpaikkaohjaajakoulutusta säännöllis-
esti. Hyödynnettävissä on myös Ohjaan.fi-sivusto, 
josta löytyy hyödyllistä tietoa työpaikkaohjaajana 
menestymiseen

rekrytoi tai kouluta  

henkilöstöä oppisopimuksella!

TYÖNANTAJALLE JA YRITTÄJÄLLE

TYÖNANTAJA
• maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa työssäoloajalta.
• ei ole velvollinen maksamaan opiskelijalle palkkaa tämän ollessa teoriaopinnoissa oppilaitoksessa
• saa oppisopimuspalveluilta koulutuskorvausta. 
• voi saada palkkatukea työ- ja elinkeinotoimistosta palkatessaan työttömän työnhakijan  

oppisopimussuhteeseen
• voi saada yrityslisää Lappeenrannan kaupungilta ja kuntalisää Imatran kaupungilta

Rakennetaan yhdessä juuri yrityksellesi sopiva oppisopimus 

tai isomman porukan koulutuskokonaisuus. ota yhteyttä!

YRITTÄJÄ
• voit nostaa osaamistasi uudelle tasolle oppisopimuksen avulla, esimerkiksi yrittäjän, johtamisen tai  

tuotekehityksen koulutuskokonaisuuksilla
• saat asiantuntijoiden ohjausta ja uutta osaamistasi liiketoimintasi kehittämiseen ja luot yhteyksiä toisiin  

yrittäjiin
• mentor-yritykselle voidaan maksaa koulutuskorvausta
• saat opintososiaalisia etuja, mikäli tulee ansionmenetyksiä tietopuolisen koulutuksen ajalta



MIKÄ KOULUTUS SOPISI SINULLE?
Tutustu aloihin, tutkintoihin ja niiden perusteisiin:

• edusampo.fi/oppisopimus
• eperusteet.opintopolku.fi
• www.oph.fi  > Säädökset ja ohjeet > Opetussuun-

nitelmien ja tutkintojen perusteet > Ammatillinen 
koulutus

Hanki tutkinto ja kehitä osaamista

OPISKELIJALLE

Oppisopimus on joustava, monipuolinen ja käytännönläheinen tapa
• opiskella ammatti,
• vaihtaa alaa,
• saada todistus omasta osaamisesta,
• jatkaa loppuun kesken jääneet opinnot,
• kehittää valmiuksia jatko-opintoihin tai
• hankkia lisäkoulutusta.

Opiskelija saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa työssäoloajaltaan. Lisäksi voi saada opintososiaalisia etuja, 
kuten päivärahaa. Lisätietoa taloudellisista tuista: edusampo.fi/oppisopimus > opiskelijalle > taloudelliset tuet 
opiskelijalle.

OPPISOPIMUKSEEN?
Töissä?

• Jos olet jo töissä, keskustele työnantajasi kanssa 
mahdollisuudesta opiskella tutkinto tai tutkinnon 
osa oppisopimuksella.

Työtön?
• Jos sinulla ei ole työpaikkaa, ole aktiivisesti yhtey-

dessä työnantajiin ja keskustele mahdollisuud-
esta opiskella oppisopimuksella. Jos kaipaat 
lisätietoa oppisopimuksesta, ole yhteydessä 
oppisopimuspalveluihin.

OPISKELE AMMATTI OPPISOPIMUKSELLA

  Erikois- 
 ammatti- tutkintoON

 AMMATTI-

TUTKINTOON

 JONKIN

TUTKINNON

     OSAN

   2-3 VUOTTA  
MYÖHEMMIN...

OPPISOPIMUKSELLA 
VOI OPISKELLA...

TODISTUS

ASENTAJA

 PERUS-
TUTKINTOON



Koulutussuunnittelija Tarja Toiviainen
projektit, opiskelijahallinto, oppisopimusneuvonta,  
p. 040 136 4660, tarja.toiviainen@edusampo.fi

Koulutussihteeri Else Uronen
koulutuskorvausten maksatus, opintososiaalisten  
etujen maksatus, opiskelijahallinto,  
oppisopimusneuvonta 
p. 040 136 4693, else.uronen@edusampo.fi

Koulutussuunnittelija Tytti Kainulainen
oppisopimusten suunnittelu ja seuranta,  
oppisopimusinfot, oppisopimusneuvonta 
p. 040 136 4651, tytti.kainulainen@edusampo.fi

Koulutussihteeri Selja Piiparinen
opiskelijahallinto, oppisopimusneuvonta 
p. 040 136 4687, selja.piiparinen@edusampo.fi

Koulutussuunnittelija Jari Tamminen
oppisopimusten suunnittelu ja seuranta,  
oppisopimusinfot, oppisopimusneuvonta 
p. 040 136 4637, jari.tamminen@edusampo.fi

OPPISOPIMUSPALVELUIDEN YHTEYSTIEDOT

IMATRA
Koulukatu 5

LAPPEENRANTA 
Pohjolankatu 12

Asiakkuus- ja oppisopimuspäällikkö Mirja Hosionaho
oppisopimustoiminnan johtaminen, asiakas- ja sidos-
ryhmäyhteistyö, oppilaitosyhteydet, projektit ja yritys-
kohtaisten oppisopimusryhmien suunnittelu  
p. 0400 268 948, mirja.hosionaho@edusampo.fi


