NUORI Sinullakin
on mahdollisuus hankkia ammatti
oppisopimuksella
Korotettu koulutuskorvaus
työnantajalle
9. tai 10. luokalta
v. 2016 valmistuneelle

OPPISOPIMUSKOULUTUS NUORELLE
Oppisopimuskoulutus on koulutusmuoto,
joka perustuu määräaikaiseen työsuhteeseen ja työssä oppimiseen, jota täydennetään oppilaitoksissa järjestettävällä tietopuolisella koulutuksella. Oppisopimus voidaan solmia vähintään 15-vuotta täyttäneen kanssa. Työaika on vähintään 25
h/viikko. Alle 18-vuotiaiden työntekijöiden
työskentelyyn liittyy alakohtaisia säännöksiä, joista kannattaa hankkia lisätietoa.

kalla. Työssä oppimista täydennetään oppilaitoksessa järjestettävillä tietopuolisen
koulutuksen opinnoilla opiskelijan oman
henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti. Oppisopimuksella nuori voi opiskella
alan perustutkinnon, ammattitutkinnon tai
tutkinnon osan / osia. Koko tutkinnon suorittanut saa muihin koulutusmuotoihin verrattuna saman jatko-opintokelpoisuuden.
Oppisopimus on haastava koulutusmuoto,
joka soveltuu nuorille, joilla on valmiudet
itsenäiseen opiskeluun ja jotka oppivat
parhaiten työssä tekemällä.

http://www.tyosuojelu.fi/fi/
nuoret_tyontekijat
Työnantaja maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja huolehtii
käytännön oppimismahdollisuuksista työpaikalla, siten että opiskelijan työtehtävien
tulee vastata suoritettavaa tutkintoa tai tutkinnon osaa. Työpaikalta nimetään opiskelijalle työpaikkakouluttaja, joka vastaa opiskelijan koulutuksesta ja arvioinnista työpai-

Lisätietoja oppisopimuskoulutuksesta:
www.saiedu.fi  nuorisotakuu
www.oph.fi  koulutus ja tutkinnot
www.minedu.fi  koulutus
www.oph.fi  säädökset ja ohjeet

Suupohjan ammatti-instituutin oppisopimuskoulutuksen
viisi suosituinta osaamisalaa nuorilla (alle 25 -v.)
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Putkiasentaja

Talonrakentaja

NUOREN OPPISOPIMUS TYÖNANTAJALLE

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN
HAKEUTUMINEN

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt
Suupohjan koulutuskuntayhtymälle erillisavustusta peruskoulun 9. tai 10. luokan
vuonna 2016 päättävien nuorten oppisopimuskoulutuksessa työnantajille maksettaviin koulutuskorvauksiin, kun oppisopimus
solmitaan vuoden 2016 aikana. Koulutuskorvaus on ensimmäisenä oppisopimusvuonna 800 euroa kuukaudessa, toisena
vuonna 500 euroa/kk ja kolmantena vuonna 300 euroa kuukaudessa. Lisäksi työnantajalla on mahdollisuus hakea TEtoimistolta palkkatukea.

Työpaikkoja oppisopimuskoulutukseen ei
ole valmiina vaan prosessi alkaa työpaikan
etsimisellä. Työpaikkoja voi tiedustella suoraan työantajilta (esim. aikaisemmat kesätai työssäoppimisen työpaikat). Valinnan
oppisopimustyösuhteeseen tekee työnantaja.

Korotetun koulutuskorvauksen tuen määrä:
1. vuosi 800€/kk
2. vuosi 500€/kk
3. vuosi 300€/kk
Lisäksi mahdollinen opiskelijakohtainen palkkatuki TEtoimistolta.

Nuoren / työnantajan kannattaa myös hyvissä ajoin olla yhteydessä oppisopimustoimistoomme lisäinformaation saamiseksi
ja koulutusprosessin käynnistämiseksi.
Kysy myös omasta TE-toimistostasi voiko
työnantaja hakea Sinusta palkkatukea.

Oppisopimuksen faktoja:
 voidaan solmia 15-vuotta
täyttäneen kanssa
 määräaikainen työsopimus
 opinnoista n. 80% työpaikalla ja 20% oppilaitoksessa
 nuori voi suorittaa
perus-, ammattitutkinnon
tai yksittäisiä tutkinnon
osia

Suupohjan koulutuskuntayhtymä, aikuiskoulutusosasto oppisopimuskoulutus
Teknologiapuisto 1, 2. krs. (PL102)
61800 Kauhajoki
oppisopimustoimisto@saiedu.fi

Henkilökunta
Arja Marttila, koulutustarkastaja
Paula Hakamaa, koulutussuunnittelija
Tiina-Maija Ylinen, koulutussihteeri

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@saiedu.fi

p. 040 507 6876
p. 040 761 9522
p. 044 550 3107

