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Mikä on oppisopimus?
Oppisopimus on erinomainen tapa opiskella
ansaitset samalla kun hankit pätevyyden
Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa opiskella
ja hankkia tutkinto. Pääosa opiskelusta tapahtuu
työpaikalla suoritettavaan tutkintoon soveltuvissa
työtehtävissä. Työssäoppimista täydennetään tietopuolisilla opinnoilla Point Collegessa opiskelijan
yksilöllisen tarpeen mukaan. Jokaiselle opiskelijalle
laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma, jossa
huomioidaan alalta jo aikaisemmin hankittu osaaminen ja ja työpaikan osaamistarpeet.
Opiskelusta solmitaan oppisopimus työntekijän,
työnantajan ja koulutuksen järjestäjän kanssa. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, johon kuuluu ammattiin kouluttautuminen työpaikalla. Myös
yrittäjä voi kouluttautua oppisopimuksella omassa
yrityksessään.

Oppisopimuskoulutus sopii kaikkiin ammatillisiin
tutkintoihin, niin perus- kuin ammattitutkintoihin, ja
soveltuu sekä nuorille että aikuisille.
Point Collegessa voit opiskella liiketaloutta ja tietotekniikkaa sekä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalaa.
Oppisopimusopiskelu on valtion rahoittamaa ja
maksaa vain 58 € (OPH:n tutkintomaksu). Tutkinnon
suoritettuaan opiskelija voi hakea koulutusrahastolta ammattitutkintostipendiä, jonka
suuruus vuonna 2016 on 390 €.

Opiskelija

Työnantaja

Työpaikkaohjaaja

•

•

•

•

•
•

tekee työtä työnantajalle ja saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa
osallistuu Point Collegen järjestämään
tietopuoliseen opetukseen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa
mukaan
suorittaa tutkintoa tai opiskelee asetettujen tavoitteiden mukaisesti
arvioi omaa oppimistaan ja kehittymistään

•

•
•
•
•

saa osaavaa ja sitoutunutta henkilökuntaa
solmii määräaikaisen työsopimuksen
opiskelijan kanssa
maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa
antaa opiskelijalle opiskelun tavoitteita
tukevia työtehtäviä
nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan, jolta opiskelija saa ohjausta
työssäoppimiseen
mahdollistaa opiskelijan osallistumisen
tietopuoliseen opetukseen ja tutkintotilaisuuksiin
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•

•
•

perehdyttää opiskelijan tutkinnon suorittamiseen liittyviin työtehtäviin
ohjaa opiskelijaa opiskelusuunnitelman tavoitteiden mukaisesti
motivoi ja auttaa työntekijää
käy opiskelijan kanssa arviointikeskustelun kolme kertaa vuodessa

Puh. (019) 574 0700
aikuiskoulutus@pointcollege.fi
www.pointcollege.fi/aikuiskoulutus

Oppisopimuksella osaamista organisaatioon
Oppisopimus on erinomainen tapa kouluttautua ja kouluttaa henkilöstöä
Oppisopimuskoulutus soveltuu perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen suorittamisen
lisäksi myös lisäkoulutuksen hankkimiseen. Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto silloin, jos
työntekijältä puuttuu ammatillinen koulutus, tai kun halutaan kehittää työntekijän ja sitä kautta
yrityksen ammattitaitoa ja osaamista.
Opiskelun perustana ovat Opetushallituksen kullekin tutkinnolle vahvistamat tutkinnon
perusteet, joiden mukaan tutkinto suoritetaan. Työssäoppimisen lisäksi tarvittava teoriaopetus
suunnitellaan yhteistyössä Point Collegen, opiskelijan ja työnantajan kanssa vastaamaan
opiskelijan ja työnantajan tarpeita.
Oppisopimusopiskelu on palkallista työtä, opiskelijalle maksutonta ja työnantajalle tai mentoriyritykselle maksetaan ohjaamisesta koulutuskorvausta.

Työpaikkaohjaaja
Opiskelijan tärkeä tuki
Työpaikalta nimetään työpaikkaohjaaja, jolta opiskelija saa ohjausta ja tukea työssäoppimiseen.
Yrittäjällä työpaikkaohjaajana toimii kokenut yrittäjä, mentori. Työpaikkaohjaaja ohjaa
opiskelijan työssäoppimisessa, ja on opiskelijan tärkeä tuki koko tutkinnon suorittamisen ajan.
Point College perehdyttää työpaikkaohjaajat ja järjestää heille työpaikkaohjaajakoulutusta.

Lisätietoja:

Lisätietoja:

Jari Wetterstrand
jari.wetterstrand@pointcollege.fi
puh. 044 737 2429

Susan Helenius-Nieminen
susan.helenius-nieminen@pointcollege.fi
puh. 050 381 6474
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