
Oppisopimuskoulutus 
 

 
 05/2019  

 

Margit-Kristi Gasbarra, koulutustarkastaja 

Stadin ammatti- ja aikuisopiston oppisopimuspalvelut 

Puh 050 322 6860 





Oppisopimuskoulutuksen toimijat 
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Työpaikkaohjaaja/ 

mentor 

työpaikka 

Ohjaa työpaikalla 

työssä oppimista 

Opiskelija/ 

koulutukseen 

osallistuja  

päävastuu 

oppimisesta 

Opettaja/kouluttaja, 

oppilaitos 

pedagoginen 

asiantuntijuus eli 

opettaminen/kouluttaminen 

ja ohjaus  

Koulutustarkastaja 

koordinoi 

oppisopimuskoulutusta 

ja laatii oppisopimuksen 



Oppisopimuskoulutus 

Vaiheet: 
1. Hakeutuminen ja opiskelijavalinta  oppisopimuskoulutuksen edellytykset 

• Opiskelijan esitiedot (koulutustausta, työkokemus, keskeiset työtehtävät, tavoitteet 

koulutusohjelmalle) – 7.6. mennessä esitiedot .Valinnat ja ilmoitus siitä tehdään 12.6. 

 Samalla toimitetaan valituille hakijoille sähköinen alkukartoitus.  

 

2. Henkilökohtaistaminen  tutkinnon soveltavuus 
• Työtehtäväkartoitus (työantaja/työpaikkaohjaaja TAI opiskelija)  onnistuuko harjoittelu ja 

osaamisen osoittaminen työpaikalla? – palautus 30.6. mennessä 

• Opiskelijan osaamisen itsearviointi (opiskelija)  mikä on nykyosaaminen? – palautus 30.6.. 

• Aiemmin hankitun osaamisen todentaminen (esim. koulutus- ja työhistoria)  mitä jo osaa? 

• Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen puuttuvan osaamisen hankkiminen  

 oppilaitoksessa ja työpaikalla – sovitut henkilökohtaistamistapaamiset Rastorin kouluttajan 

kanssa ajalla 08/2019.; noin 1h /hakeutuja 

 

3. Opiskelijaksi ottaminen ja oppisopimuksen allekirjoitus – 9.9. valmennusohjelman aloituspäivä 
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Opiskelijan osaamisen itsearviointi  
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Työtehtäväkartoitus 
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Tuotteiden/palvelujen tarvekartoitukset markkinoilla, kilpailuanalyysi, yms selvitykset. Asiakaslähtöinen tuotteiden/palvelujen kehittäminen  

huomioiden asiakkaan tarpeet ja oman organisaation toiminta- ja kehittämistoiminta, verkostoyhteistyö muiden palvelun kannalta oleellisten  

kumppaneiden kanssa. Tuotteen/palvelun riskianalyysi.  



Henkilökohtaiset tavoitteet 

koulutusohjelmalle 

• Esitietolomakkeessa kohdassa LISÄTIEDOT kerrothan: 

 

• Lyhyesti minkälaista osaamista tulevina vuosina tarvitset? 

• Perustele miksi haluat mukaan? 

• Valinnaiset tutkinto-osat, vaihtoehtoina, joista valitaan kaksi (2): 
• Brändin rakentaminen 

• Innovaattorina toimiminen 

• Palvelumuotoilu tuotekehitystyössä 

• Tuotteistaminen tuotekehitysprosessissa 
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Huomasin ohjelmasta että valinnaiset ovat jo 

etukäteen määritelty? 



Oppisopimuksen kustannukset ja tuet 

• Opiskelu maksutonta opiskelijalle ja työnantajalle. 
 

 

• Oppisopimusopiskelija ei saa opintorahaa tai muita opiskelijaetuja, koska 

on työsuhteessa. 
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Palautteen anto ja arviointi 

Palautteenanto oppimisesta – jatkuva prosessi 
• Mikä oli oppimistavoite - mitä opittu – mitä tullaan oppimaan? 

• Työpaikkaohjaaja/mentori varmistaa opiskelijan oppimista 

säännöllisten ohjauskeskustelujen avulla 

 

Osaamisen arviointi 
• Tapahtuu näytöissä  

• Osaamisen arvioinnin kohteina ovat jatkossa tutkinnon perusteiden 

ammattitaitovaatimukset (perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) 

   esitettyjen osaamistavoitteiden toteutumiseen 
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Sähköisen palautteen anto 

• Kolme kertaa vuodessa (tammikuu, toukokuu, syyskuu) 

• Sähköisen palautteen anto/täyttäminen tapahtuu Study@CampusPro:ssa 

• Jokaisella koulutukseen osallistujalle ja työpaikkaohjaajalla/mentorilla on 

Study@CampusPron käyttäjätunnukset. 

• Rekisteröintikutsu; Lähetämme koulutukseen osallistujalle ja 

työpaikkaohjaajalle/mentorille sähköpostin, jossa on linkki ja ohjeet palvelun 

käyttäjätunnuksen luomiseksi.  

• Study@CampusPro tili/tunnus on henkilökohtainen 
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