
 

  

 
Osaavia opiskelijoita yritykseenne  
– vaikka vain kuukaudeksi! 
 

Haluatteko perustaidot hankkineen opiskelijan työpaikallenne tekemään ammattityötä ja 
oppimaan uutta?  

Oppisopimuksella tai koulutussopimuksella saatte motivoituneen työntekijän, jolla on 
selkeät tavoitteet opiskelulleen ja tutkintonsa suorittamiseksi. Hän on kiinnostunut 
alastanne ja opiskelee ammattiin. 

Sopimus tehdään työpaikan tarpeiden mukaan. Sen voi solmia joustavasti - vaikka vain 
kuukaudeksi tai sitten pidemmäksi aikaa. Työtehtävät kartoitetaan ja opinnot suunnitellaan 
työpaikan ja opiskelijan tarpeet ja tavoitteet huomioiden. 

 
 

 



 

 
Opiskelija oppisopimuksella 

• Työpaikan, opiskelijan ja Koulutuskeskus 
Salpauksen kesken tehdään oppisopimus. 
Oppilaitos hoitaa paperityöt. 
 

• Opiskelija voi hankkia osaamista 
suorittamalla oppisopimuksella koko 
tutkinnon, tutkinnon osan tai osia tai 
tutkinnon osan osa-alueita. 
 

• Opiskelija on määräaikaisessa 
työsuhteessa yritykseen ja työaika on 
vähintään 25 tuntia viikossa. Opiskelijalle 
maksetaan työehtosopimuksen mukaista 
palkkaa. 
 

• Opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja, 
joka vastaa hänen ohjauksestaan yhdessä 
opettajan kanssa. 
 

• Työnantaja voi saada Salpauksen 
maksamaa koulutuskorvausta opiskelijan 
ohjauksesta ja arvioinnista sopimuksen 
mukaan. On myös mahdollista saada TE-
toimistosta palkkatukea, joka on kysyttävä 
etukäteen. 

 
Kysy lisää oppisopimuksesta! 
 

Asiakasvastaavat 
� Heidi Kari, p. 044 708 0711 
� Ritva Koskinen, p. 044 708 0249 
� Marita Nauha, p. 044 708 0561 
� Eila Ollilainen, p. 050 526 5808 
� Rita Onkalo, p. 050 526 5889 
� Raimo Tevajärvi, p. 050 561 9608 
 
sähköposti etunimi.sukunimi@salpaus.fi  
 

Opiskelija koulutussopimuksella 
 

• Työpaikka ja Koulutuskeskus Salpaus 
solmivat kirjallisen, määräaikaisen 
sopimuksen. Oppilaitos hoitaa paperityöt. 
 

• Opiskelija voi hankkia osaamista 
suorittamalla koulutussopimuksella 
tutkinnon osan tai osia tai tutkinnon osan 
osa-alueita. Hänellä on mahdollisuus 
suorittaa koulutussopimuksella myös  
koko tutkinto tekemällä peräkkäisiä 
koulutussopimuksia. 
 

• Opiskelijalle ei makseta palkkaa 
koulutussopimuksen ajalta. 
 

• Koulutussopimuksen ajan opiskelijan on 
mahdollista saada opintoetuuksia. 
 

• Opiskelijalle nimetään työpaikkaohjaaja, 
joka vastaa hänen ohjauksestaan yhdessä 
opettajan kanssa. 
 

• Työnantaja sitoutuu järjestämään ohjausta, 
josta ei makseta erillistä korvausta 
työpaikalle. 
 

 
Kysy lisää koulutussopimuksesta! 

Opetusalapäälliköt 
� Katja Arasola, p. 044 708 0162 
� Marko Arkko, p. 044 708 0163 
� Henna Erkamo, p. 050 526 5884 
� Pia Hemmilä, p. 050 526 5884 
� Ismo Hämäläinen, p. 044 708 1928 
� Tarja Laaksonen, p. 044 708 1684 
� Tero Lehtinen, p. 044 708 1375 
� Irina Oksanen, p. 044 708 1870 
� Hannu Rinne, p. 050 538 2324 
� Anu Snellman, p. 050 385 5587 
� Pauliina Stranius, p. 044 708 0468 
� Heikki Tuomainen, p. 050 538 2363 
� Minna Vesaaja, p. 050 561 9617 
 

  

 
Tutustu tähän ja muihin mahdollisuuksiin, joita voimme tarjota yrityksesi tarpeisiin 
www.salpaus.fi/yritysasiakas  
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