Oppisopimuksella
ammattiin!

TTS Työtehoseura
Oppisopimuspalvelut
Johtava suomalaisen työn kehittäjä

OPPISOPIMUSKOULUTUS ON
YHTEISTYÖTÄ
Oppisopimuskoulutus on erinomainen tapa kehittää työntekijän ja organisaation
osaamista. Oppisopimus on joustava, mutta vaativa koulutusmuoto, joka huomioi työnantajan tarpeet ja opiskelijan edellytykset.
Oppisopimus on työsuhteeseen perustuvaa ammatillista koulutusta, joten
merkittävä osa koulutuksesta tapahtuu työpaikalla työtehtävien yhteydessä
työpaikkakouluttajan ohjauksessa. Työssä opittua täydennetään tietopuolisilla
opinnoilla oppilaitoksessa.
Ammatin vaatima osaaminen osoitetaan tutkinnon perusteiden mukaisesti tutkintotilaisuuksissa.
Oppisopimuskoulutus sopii niin nuorille kuin aikuisille. Oppisopimuksella
voidaan suorittaa lähes kaikkia toisen asteen tutkintoja. Opiskelijalle laaditaan
henkilökohtainen opiskeluohjelma opiskelijan aikaisemman osaamisen pohjalta. Suoritettu tutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden. Yrittäjän on myös mahdollista kouluttautua oppisopimuksella.

OPPISOPIMUSTIETOA OPISKELIJAN,
TYÖNANTAJAN JA YRITTÄJÄN NÄKÖKULMASTA:

Opiskelija
•
•
•
•

haluatko kehittää koulutuksella ammattitaitoasi?
laajenevatko työtehtäväsi uusille tehtäväalueille?
oletko vaihtamassa alaa?
puuttuuko sinulta ammatillinen koulutus tai
pätevyys?

Miten toimit?
• etsi itsellesi koulutustavoitettasi vastaava
työpaikka
• keskustele oppisopimusmahdollisuudesta
työnantajasi kanssa
• sopikaa oppisopimuksesta TTS oppisopimuspalveluiden kanssa
Kustannukset
• tietopuolinen koulutus ja tutkintotilaisuudet
ovat maksuttomia
• mikäli työnantaja ei maksa palkkaa tietopuolisen
koulutuksen ajalta, saat opintososiaalisia etuja
• oppisopimuksen aikana olet työsuhteessa
• koulutuksessa maksat tutkintomaksun 58 €.

Työnantaja
•
•

oletko rekrytoimassa uusia työntekijöitä?
tarvitseeko työntekijäsi ammatillista lisäosaamista?

Miten toimit?
• ota yhteyttä oppisopimustoimistoon
• valitse sopiva koulutettava
• nimeä työpaikkakouluttaja, joka ohjaa,
valmentaa ja arvioi opiskelijan työssäoppimista
Kustannukset
• oppisopimus on määräaikainen työsuhde
• oppisopimustoimisto maksaa koulutuskorvausta
kouluttavalle yritykselle
• tietopuolinen koulutus on maksutonta
työnantajalle

OPPISOPIMUKSELLA
VOIT
KEHITTÄÄ
OMAA
AMMATTITAITOASI!

Yrittäjä
•
•

suunnitteletko sukupolvenvaihdosta
yrityksessäsi?
haluatko vahvistaa ja kehittää omaa
yrittäjyys- tai ammattiosaamistasi?

Miten toimit?
• ota yhteyttä oppisopimustoimistoon
Kustannukset
• tietopuolinen koulutus on sinulle maksutonta
• mentorina toimii toinen yrittäjä
• mentorille oppisopimustoimisto maksaa
koulutuskorvausta

TTS Työtehoseura

- johtava suomalaisen työn kehittäjä TTS on koulutus-, tutkimus- ja kehittämisorganisaatio, joka kouluttaa
vuosittain noin 10 000 opiskelijaa eri alojen ammattilaisiksi eri puolella Suomea.

mattilaisiksi eri puolilla Suomea.

Tervetuloa opiskelemaan!
Lisätietoja:
www.oppisopimus.fi
www.ohjaan.fi
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