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Iltapäivän ohjelma

• Oppisopimustoimiston väen esittely
• Oppisopimuksen pikakertaus ja oppisopimusviikko
• Reformi ja oppisopimus
• Ryhmäkeskustelu oppisopimuksen tiedottamisesta
• Maahanmuuttaja oppisopimuksessa



Keski-Pohjanmaan oppisopimustoimisto

Koulutustarkastajat:
• Anne Brandt, p. 040 3596 241, teollisuus- ja logistiikka-ala, rakennusalat
• Hannele Häli, p. 040 3596 243, liiketalouden ala, ict- ja media-ala
• Marjaana Peltoniemi, p. 040 3596 244, hyvinvointiala, kulttuuriala
• Sanna Siirilä-Hyyppä, p. 044 7250 729, ruoka- ja puhdistuspalveluala, 

luonnonvara- ja ympäristöala

Oppisopimuksen hallinto:
• oppisopimuspäällikkö Anu Haapasalo, p. 040 3596 24
• koulutussihteeri Mari Bergroth, 040 359 6213
• projektityöntekijä Micaela Mattsson, 040 359 6242
• projektityöntekijä Virpi Virtanen, 040 808 5521
• projektityöntekijä Satu Mäntynen, 040 808 5057



Oppisopimuksen pikakertaus

http://prezi.com/t8uhapcgzjcx/?utm_campaign=share&utm_
medium=copy&rc=ex0share

www.oppisopimus.fi

Valtakunnallinen oppisopimusviikko 9. – 13.10.2017 (vko 41)
Paikallista ja valtakunnallista ohjelmaa pitkin viikkoa kuten PopUp
oppisinfoja ammattikampuksella ja hyvinvointikampuksella, 
aamupalatilaisuus yrittäjille ja perjantaina 13.10. webinaari
oppisopimuksesta opoille
https://www.oppisopimus.fi/oppisopimusviikko/

www.ohjaan.fi

http://www.oppisopimus.fi/
http://www.oppisopimus.fi/
https://www.oppisopimus.fi/oppisopimusviikko/
http://www.ohjaan.fi/


Ammatillisen koulutuksen uudistuminen 
1.1.2018 ja oppisopimus

• Oppisopimuksen pääperiaatteisiin ei tule olennaisia 
muutoksia

• Oppisopimuskoulutuksen rahoitus nostetaan 
oppilaitosmuotoisen koulutuksen tasolle 

• Tutkintoja on jatkossa 164 aiemman 351 tutkinnon 
sijaan ja ne ovat laaja-alaisempia  
 pystytään vastaamaan joustavammin työelämän

tarpeisiin
• Yhteiset tutkinnon osat tulevat jokaiselle ammatillisen 

perustutkinnon suorittajalle



Ammatillisen koulutuksen uudistuminen 
1.1.2018 ja oppisopimus

• Työssäoppiminen käsitteenä poistuu. Työpaikalla 
tapahtuva oppiminen = koulutus- tai oppisopimuksena

Siirtymät oppilaitoksen ja oppisopimuksen välillä
lisääntyvät (opettajille oppisopimuksen tsekkauslista)

Koulutussopimus Oppisopimus
Opiskelija ei ole työsuhteessa Perustuu määräaikaiseen työ- tai 

virkasuhteeseen
Opiskelijalle ei makseta palkkaa Opiskelijalle maksetaan palkkaa
Työnantajalle ei makseta 
koulutuskorvausta

Työnantajalle maksetaan 
koulutuskorvausta

Sovitaan tutkinnon osa kerrallaan Voidaan sopia tutkinnon osaan tai 
kerralla koko tutkintoon



Ryhmäkeskustelu oppisopimuksen 
tiedottamisesta

• Milloin, millä tavoin, missä tilanteessa ja keitä voisi  
oppisopimuskoulutuksesta tiedottaa yläluokilla, lukiossa 
ja ammatillisessa koulutuksessa? 

• Vai onko tiedottaminen tarpeellista? 
• Tulisiko vanhempien saada tietoa (jos tulisi, missä ja 

miten)?

Esimerkiksi
- tilaisuudet, tapahtumat, vierailut, vanhempainillat jne..
- jaettava materiaali, www-sivut, esittelyvideot jne…
- tai jotain ihan muuta?



Maahanmuuttaja oppisopimuksessa
Erityisesti huomioitavaa



Status
• EU-kansalainen vai kolmannen maan 

kansalainen?
• Maahanmuuton syy

• Pakolainen
• Turvapaikan hakija > turvapaikan saanut
• Työn, opiskelun, perhesyiden takia maahan tullut

• Millainen oleskelulupa?
• Kuntapaikka
• Oppisopimus vaatii oleskeluluvan 

työskentelemistä varten koko opiskeluajaksi



Työpaikka edellytys oppisopimukselle
• Miten työnantaja ja maahanmuuttaja löytävät 

toisensa?
• Ei ole aina niin helppoa kantasuomalaisillekaan

• Erilaiset harjoittelu-, työssäoppimis- ja 
työkokeilujaksot



Tutkinnon suorituskieli

• Työtä voi usein tehdä aika heikollakin kielitaidolla, 
mutta opinnoista ja tutkinnon suorittamisesta on 
selvittävä suomen kielellä

• Puhekieli ja kirjoituskieli



Aiemman osaamisen tunnistaminen

• Vaatii erityistä huolellisuutta!
• Ulkomailla suoritettu tutkinto

• Opetushallitus päättää ulkomaisen tutkinnon 
antamasta kelpoisuudesta tiettyä koulutusta 
edellyttäviin tehtäviin Suomessa

• Käytännön töiden osaaminen
• Voidaan näyttää työtehtävissä

• Voidaanko hyödyntää muuta arkiosaamista?



Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot

• Voidaan liittää osaksi tutkinnon suorittamista
• Kielikoulutusta mm. ammatillinen sanasto
• Oppimisvaikeuksien takia mm. lukeminen, 

kirjoittaminen, matematiikka
• Arjenhallintaan ja elämäntilanteeseen mm. 

työelämän pelisääntöjä, yrittäjävalmiuksia, verkko-
opiskelumenetelmiä, itsearvioinnin opettelua…

• Toteutustavat mm. työpajat, tutorit, mentorit, 
harjoitusnäytöt



Erilainen tausta
• Erilainen kulttuuri / tapa toimia lähtömaassa
• Kielen ymmärtäminen (aakkoset, osaako edes 

kirjoitta/lukea äidinkielellään)
• Nonverbaalinen viestintä
• Oppimisvaikeudet
• Motivaatio
• Opettajan ja koulutuksen arvostus
• Mitä on tapahtunut lähtömaassa tai Suomeen 

tulomatkalla?
• Tärkeintä on ihmisen kohtaaminen, ei esim. tietyn 

uskonnon edustajana
• Aina kannattaa kysyä!
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