
Opiskelija  
työpaikalla



Koulutus vastaa yksilön ja työelämän tarpeisiin 

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on vastata opiskelijan ja työelämän tarpei siin.  
Ammatillisen koulutuksen suunnittelua tehdään yhdessä työelämän kanssa. Yhteis
työllä on haluttu varmistaa, että työpaikat saavat osaajia omiin tarpeisiinsa. Sillä var
mistetaan myös se, että opiskelijat oppivat juuri niitä tietoja ja taitoja, joita eri alojen 
työpaikoissa tarvitaan. 

Opiskelija opiskelee vain sitä, mitä ei vielä osaa

Kaikissa ammatillisissa opinnoissa otetaan huomioon osaaminen, jonka opiskelija on 
jo aiemmin hankkinut opinnoissa tai töissä. Puuttuva osaaminen hankitaan oppi
laitoksessa tai työpaikalla henkilökohtaisen tarpeen ja suunnitelman mukaan. Näin 
opiskeluaika vaihtelee yksilöllisesti.

Ammatillisten asioiden lisäksi opiskelussa vahvistuvat elinikäisen oppimisen avain
taidot. Niitä ovat muun muassa viestintä ja vuorovaikutus, digitaalinen osaaminen 
sekä yrittäjyys. Avaintaitoja tarvitaan työelämässä, mutta ne mahdollistavat myös 
opinnoissa etenemisen. 

Oppiminen työpaikalla
 
Ammatillisen perustutkinnon suorittamiseen sisältyy käytännön työskentelyä 
aidois sa työympäristöissä. Opiskelija voi hankkia osaamista oppisopimuksella, 
koulutus sopimuksella tai hän voi opiskella oman työn ohella puuttuvia ammatti
taitovaatimuksia. Kaikki vaihtoehdot ovat tasavertaisia vaihtoehtoja opintojen 
suun nitteluvaiheessa. Käytännössä opiskelijalle paras koulutusmuoto tai koulutus
muotojen yhdistelmä tarkentuu opintojen edetessä. Mikäli opiskelijalla on jo  
riittävästi osaamista, hän voi osoittaa osaamisensa suoraan näytössä.  

Kaikissa työpaikoissa on ohjattu hyvin. Siellä 
oppii tosi hyvin sen tietyn työpaikan asiat. 

Koulussa saa kuitenkin kaikista asioista 
perustiedot, niitä tarvitaan eri työpaikoissa.

Sähköalan opiskelija” “



Opiskelijan opintopolku suunnitellaan yhdessä
 
Opettaja ja opiskelija laativat henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelman 
(HOKS) heti koulutuksen alussa. Henkilökohtaistamiskeskustelussa kartoitetaan 
yhdessä:
• Mitä osaamista opiskelijalla on jo entuudestaan?
• Mitä osaamista puuttuu? 
• Miten puuttuva osaaminen hankitaan ja miten yhdistetään opetus,  

ohjaus ja työpaikalla tapahtuva oppiminen?
• Millaista ohjausta opiskelija tarvitsee opintojen aikana?

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelmaa päivitetään ja täydennetään 
koko ajan opintojen edetessä. 
 

Opiskelija
 
Opiskelija osallistuu henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) 
tekoon. Hän huolehtii opintojensa etenemisestä henkilökohtaisen suunnitelman 
mukaan työpaikalla, oppilaitoksessa tai muissa oppimisympäristöissä. Mikäli hen
kilökohtaiseen suunnitelmaan tulee muutoksia, niistä keskustellaan opettajan ja/tai 
työpaikkaohjaajan kanssa. Muutokset kirjataan henkilökohtaiseen suunnitelmaan. 
Työpaikkaohjaaja ja opettaja ohjaavat opiskelijaa tavoitteiden saavuttamisessa. 
 
 ” Työssäoppimispaikat ovat olleet kivoja, 

kaikki vähän erilaisia. Lahden MM-kisoissa 
työtä tehtiin tiimeissä.

Sähköalan opiskelija“



Työpaikkaohjaaja
 
Työpaikka mahdollistaa opiskelijan ammattitaidon hankkimisen henkilökohtaisen  
osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti.  Työ paikka nimeää opiske
lijalle vastuullisen työpaikkaohjaajan, joka huolehtii opiskelijan perehdytyksestä 
työympäristöön, työturvallisuuteen ja työtehtäviin. Työpaikka ohjaaja ohjaa 
opiskelijan toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi sekä antaa palautetta opiskeli
jan osaamisen kehittymisestä. Hän kokoaa opiskelijan toimintaa ja kehittymistä 
koskevan palautteen myös muilta työpaikan toimijoilta.  Työpaikka ohjaaja on 
yhteyshenkilö opiskelijan, työpaikan ja oppilaitoksen välillä.
 
 ”  Työn jatkuva muutos haastaa, 

ja uudelleen orientoituminen 
on jatkuvaa.

On ollut hyödyllistä käydä 
yhdessä oppilaitoksen kanssa 

läpi, mitä nämä uudet asiat 
tarkoittavat juuri meillä.

Työpaikkaohjaaja“



Koulutuskeskus Salpaus 
 
Koulutuskeskus Salpauksen opettaja varmistaa, että työpaikalla on mahdollista 
hankkia tutkinnon perusteiden mukai nen osaaminen.  Opettaja laatii henkilö
kohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman yhdessä opiskelijan ja työpaikan 
edustajan kanssa, huolehtii sopimusten laatimisesta ja tukee työpaikkaa koulutus 
ja oppisopimuksen toteuttamisessa ja opiskelijoiden ohjaamisessa. 
 
 
 ” Kun opiskelijat ovat lähdössä 

oppimaan työpaikoille, heille 
annetaan selkeät ohjeet ja lista, josta 

voi suunnitella ja tarkistaa, mitä 
osaamista tutkinnon perusteiden 

mukaan on tarkoitus hankkia.

Näyttöön valmistautuminen on tehty 
myös selkeäksi: opiskelijat tietävät, 

mitä asioita täytyy osata ennen kuin 
näyttöä lähdetään tekemään.

Talotekniikan opettajat Salpauksesta“



Työpaikalla oppimisen muodot

Oppisopimus
 
Oppisopimuskoulutuksella voi hankkia ammatin tai lisäkoulutusta. Opiskelija voi 
suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkin
non tai tutkinnon osan tai osia. 
Oppisopimus on mahdollista oppivelvollisuuden suorittaneille. Oppisopimus perus
tuu aina työsuhteeseen. Työajan tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa ja työn tulee 
olla päätoimista. 

Oppisopimuksen kesto vaihtelee suoritettavasta tutkinnosta, aikaisemmasta 
osaamisesta ja tavoitteista riippuen. Oppisopimus tehdään työpaikan tarpeiden 
mukaan. Sen voi solmia joustavasti, vaikka vain kuukaudeksi tai sitten pidemmäksi 
aikaa. 
 
Yrittäjän oppisopimus voidaan tehdä sukupolven tai omistajavaihdoksen tueksi, 
yrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi, oman yrittäjyys ja ammattiosaamisen 
vahvistamiseksi ja muodollisen pätevyyden hankkimiseksi. Yrittäjän työpaikka
ohjaajana toimii toinen yrittäjä, asiantuntija yrittäjyyden alalta tai toisen yrityksen 
työntekijä. Heille voidaan mahdollisesti maksaa koulutuskorvausta työssä oppimi
sen ohjauksesta.

 

” “
On suositeltavaa nähdä opintojen 

aikana erilaisia työpaikkoja, tehtäviä ja 
toimintamalleja.

Näin jokainen opiskelija saa puuttuvan 
osaamisen hankittua. Kesätöitä on tehty 
koulutussopimuksella tai lyhytaikaisella 

oppisopimuksella.
Osa on siirtynyt oppisopimus koulutukseen 

opintojen aikana.
 

Talotekniikan opettajat Salpauksesta



Koulutussopimus 
  
Koulutussopimus on työpaikan ja Koulutuskeskus Salpauksen välinen määrä aikai nen 
sopimus tutkinnon osista, osasta tai pienemmästä osaalueesta. Sopimuksessa sovitaan 
henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti käytännön työtehtävistä työpaikalla. 
Sovittavia asioita ovat muun muassa jakson tavoitteet, osapuolten tehtävät, aloitus ja 
päätty mis päivät sekä muut osaamisen hankkimiseen liittyvät asiat.  

Koulutussopimuksen avulla opiskelija pääsee hankkimaan osaamista aidoissa 
työympäristöissä ja työtehtävissä. Koulutussopimus korvaa aiemmin käytössä olleen 
työssäoppimissopimuksen. 

Koulutussopimuksella opiskelu, sehän on  
sama kuin aiempi työssäoppiminen/top.

 Sopimuslomake ja nimi ovat muuttuneet, mutta  
ohjaus ja muut vastuut ovat ennallaan.

Ohjaus- ja kasvatusalan opettaja” “



Muu työpaikalla järjestettävä koulutus  

Opiskelija voi hankkia puuttuvaa osaamista palkkatyössä osa tai kokoaikaisesti, 
ellei työnantaja halua solmia koulutus tai oppisopimusta. Osaamisen hankkimi
sesta tehdään suunnitelma henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan, 
HOKS:iin. 

Henkilökohtaiseen suunnitelmaan kirjataan mitä, milloin, missä ja miten osaami
nen hankitaan. Opettaja ei käy ohjauskäynneillä työpaikalla, joten osaaminen 
todennetaan opiskelijan palatessa oppilaitokseen työjakson päätyttyä.  

  

 

    Kolme kuukautta menee aika rankasti  
palkkatöissä ja opiskelussa yhtäaikaa,  
mutta sitten koittaa valmistuminen ja  

pääsen haluamaani työhön.

Kokkiopiskelija” “



 Oppisopimus Koulutussopimus Osa-aikainen opiske-
lu palkka työn ohella 

Milloin Osaamisen hankkimi-
nen tai vahvistami nen 
ammattia opiske le-
valle, rekrytoitavalle 
tai työssä olevalle 
henkilölle

Opiskelijan osaamisen  
hankkiminen tai
vahvistaminen työ-
paikalla. 

Opiskelija voi hankkia  
osaamista palkka-
työssään, ellei 
työnantaja halua 
solmia koulutus- tai 
oppisopimusta. 

Työsuhde Opiskelija on työ-
suhteessa työn-
tekijänä. 

Opiskelija ei ole työ-
suhteessa, hän toimii 
työpaikalla opiskeli-
jana.

Opiskelijalla on 
työehtosopimuksen 
mukainen työaika ja 
velvollisuudet 

Palkka Työehtosopimuksen 
mukainen palkka

Ei makseta palkkaa Työehtosopimuksen 
mukainen palkka 

Sopimus Solmitaan koko tutkin-
non tai tutkinnon osan 
tai tutkinnon osaa 
pienemmän koko-
naisuuden ajaksi. 
 

Solmitaan tutkinnon 
osa, tutkinnon osat tai 
pienempi kokonaisuus 
kerrallaan 

Työpaikan ja opiskeli-
jan välinen määrä-
aikainen tai toistaisek-
si voimassa oleva 
työ sopimus 

Sopimus -
osapuolet 

Työnantaja,  
opiskelija ja Salpaus

Työnantaja ja  
Salpaus

Työantaja ja opiskelija

Kesto Perustuu HOKS:n  
sisältöön ja suunnitel-
tuun kestoon. 
Työaika on vähintään  
25 tuntia viikossa. 

Perustuu HOKS:n 
sisältöön ja suunni-
teltuun kestoon. 1–5 
päivää viikossa, tunti-
määrä sovitaan.

Työnantajan ja 
opiskeli jan sopima 
ajanjakso

Tuet  
opiskelijalle  

Työehtosopimuksen 
mukainen palkkaus. 
Opintososiaaliset edut 
koulupäiviltä, jos ne 
ovat palkattomia.

Opiskelijalla on  
oikeus opintoetuuksiin 
koulutus sopimuksen 
aikana.

Palkkatyön aikana ei 
ole oikeutettu opinto-
etuuteen. (Huom. 
tapauskohtaisesti)

Koulutus- 
korvaus 
työn-
antajalle 

Maksetaan, jos työ-
paikalla tapahtuvasta 
opiskelusta ja sen 
ohjaamisesta arvi-
oidaan aiheutuvan 
kustannuksia.  

Ei makseta Ei makseta

Mikä työpaikalla oppimisen muodoista sopii teille? 



Kysy lisää
Voit tutustua tarkemmin työpaikalla tapahtuvaan  
oppimiseen nettisivuillamme  
www.salpaus.fi > yritysasiakas > osaavia opiskelijoita yritykseesi

Työnantaja, jos kiinnostuit ja haluat  
lisätietoja, ota meihin yhteyttä!
Hely Korpela, asiakkuuspäällikkö
hely.korpela@salpaus.fi , puh. 050 380 8300
 
Jyrki Pyykkönen, asiakkuuspäällikkö
jyrki.pyykkonen@salpaus.fi , puh. 044 708 0453

Opiskelija, kun tarvitset lisätietoja,  
ota yhteyttä omaan opettajaasi! 



Sanastoa 

Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) 
Jokaisen aloittavan opiskelijan yksilölliset osaamisen tunnistamista, tunnustamis
ta, hankkimista ja osoittamista sekä ohjaus ja tukitoimia koskevat tiedot kirjataan 
suunnitelmaan, jota päivitetään koulutuksen aikana. 
 
Henkilökohtaistaminen  
Tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, suunnitel
laan tarvittavan osaamisen hankkiminen ja osoittaminen sekä tarvittavat ohjaus ja 
tukitoimet. 
 
Koulutussopimus 
Koulutuksen järjestäjän eli Koulutuskeskus Salpauksen ja työpaikan välinen kirjal
linen määräaikainen sopimus opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla 
käytännön työtehtävien yhteydessä. Opiskelija ei ole työsuhteessa koulutussopimus
työpaikkaan. 
 
Näyttö 
Opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä, että hän on saavuttanut  
tutkinnon perusteissa määritellyn keskeisen ammattitaidon tai osaamisen.  
 
Oppisopimus
Ammatillista koulutusta, joka järjestetään pääosin työpaikalla käytännön työ
tehtävien yhteydessä. Perustuu kirjalliseen määräaikaiseen sopimukseen. 
 
Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 
Aikaisempi osaaminen voi perustua työkokemukseen, harrastuneisuuteen tai  
koulutukseen. Aikaisempaa osaamista verrataan tutkinnon perusteiden ammatti
taito vaatimuksiin tai osaamistavoitteisiin. 
 
Työpaikkaohjaaja 
Työnantajan nimeämä henkilö, joka ohjaa tutkintoa suorittavien opiskelijoiden  
työssäoppimista työpaikalla. Hän on ammattinsa kokenut taitaja, joka toimii 
yhteistyössä oppilaitoksen ja työssäoppimista ohjaavan opettajan kanssa. 
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