
OPPISOPIMUS &  
KOULUTUSSOPIMUS

Yhdistele oppisopimusta ja koulutussopimusta sinun ja työpaikkasi 
tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Joustavasti, yksilöllisesti ja 

laajemman osaamisen hankkimiseksi.

Molemmissa malleissa varmistetaan, että työpaikalta löytyvät opiskelua vastaavat 
työtehtävät, riittävästi toimintaa, tarpeelliset tuotantovälineet sekä osaavaa henkilöstöä ohjaukseen.

OPISKELIJA

Molempi parempi!

OPPISOPIMUS
Milloin oppisopimus?

• Oppisopimuksella hankit ja vahvistat            
osaamista työsuhteessa. 

• Osaaminen hankitaan pääasiassa                         
työpaikalla, opiskellaan myös                                                                      
oppilaitoksessa ja verkossa.

• Suunnitellaan aina yhdessä työnantajan 
kanssa. Sinusta tulee työntekijä.

• Sopii kaikenikäisille.
• Työskentelet keskimäärin vähintään                    

25 h/viikossa.
• Sinulle maksetaan TESin mukaista palkkaa.

Voit saada opintososiaalisia etuja. 
• Voidaan sopia tutkinnon osan tai vaikka 

koko tutkinnon suorittamisen ajaksi.
• Sopimuksen tekevät sinä, työnantaja ja 

koulutuksen järjestäjä.

KOULUTUSSOPIMUS
Milloin koulutussopimus?

• Koulutussopimuksella hankitaan ja                 
vahvistetaan osaamista työpaikalla           
opiskelijana (entinen työssäoppiminen).

• Suunnitellaan aina yhdessä työnantajan 
kanssa.  Pysyt opiskelijana.

• Sopii kaikenikäisille.
• Voi ajoittua 1-5 päivälle viikossa.                      

Tuntimäärä sovitaan yksilöllisesti.
• Et ole työsuhteessa. 
• Työnantaja ei maksa palkkaa tai tarjoa 

muuta korvausta. 
• Saat opintotukea ja muita opintososiaalisia 

etuuksia.
• Voidaan sopia tutkinnon osa tai pienempi osa 

kerrallaan tai useammasta tutkinnon osasta.
• Sopimuksen tekevät työnantaja ja koulutuksen 

järjestäjä. Saat sopimuksen tiedoksi. 

Tiesitkö, että oppisopimus ja koulutussopimus voidaan solmia myös kesätyön ajalle. 



Palvelunumero:  040 174 5627
Sähköposti: tyoelamapalvelut@keuda.fi

Tekniikan- ja liikenteen alojen tiimi

Saarnio, Marjaana
Palvelusuunnittelija 
050 415 0823
marjaana.saarnio@keuda.fi

Karvonen, Tapio
Asiakkuuspäällikkö 
050 415 0850
tapio.karvonen@keuda.fi

Käyhkö, Jorma
Asiakkuuspäällikkö 
050 415 1471
jorma.kayhko@keuda.fi

Riekki, Vesa
Asiakkuuspäällikkö 
050 547 8001
vesa.riekki@keuda.fi

Hyvinvointi- ja palvelualojen tiimi

Matikainen, Satu
Palvelusuunnittelija 
040 174 4470
satu.matikainen@keuda.fi

Tuomisto, Sirpa
Asiakkuuspäällikkö 
040 174 4455
sirpa.tuomisto@keuda.fi

Ylönen, Irja
Asiakkuuspäällikkö 
050 415 1463
irja.ylonen@keuda.fi

Liiketalous- ja luonnonvara- ja 
ympäristöalojen tiimI

Ikävalko, Ari 
Asiakkuuspäällikkö 
050 415 0905
ari.ikavalko@keuda.fi

Rantala, Elina
Asiakkuuspäällikkö 
050 415 0967
elina.rantala@keuda.fi

Ranto, Päivi
Asiakkuuspäällikkö 
050 415 0969
paivi.ranto@keuda.fi

Keudan Voima

Keudan Voima on ura- ja rekrytointipalvelu 
opiskelijoille ja työnantajille.

voima@keuda.fi

OPPISOPIMUSINFO

Aika: Joka keskiviikko, alkaen klo 15 
Paikka: Keuda-talo, Kerava (Keskikatu 3)

Tule kuulemaan ja keskustelemaan                   
oppisopimuksen mahdollisuuksista.                     
Oppisopimuksella on mahdollista hankkia 
ammatti tai suorittaa loppuun 
ammattiopinnot. Voit myös syventää 
osaamistasi ammatissasi.

KYSY LISÄÄ  KEUDAN 
TYÖELÄMÄPALVELUISTA


