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1 OpsoDiili Etelä — Tietoa hankkeesta
Valtakunnallisen OpsoDiili–hankkeen yleisenä tavoitteena oli
oppisopimuskoulutuksen brändin kirkastaminen, viestinnän kehittäminen
ja verkostojen tavoittaminen. Hanke jakautui koordinaatiohankkeeseen ja
neljään alueelliseen hankkeeseen pohjoisessa, etelässä, idässä ja lännessä.
Etelän hankkeessa kehitettiin oppisopimuksen monimuotoisia
toteutusmalleja ja ohjaus- sekä neuvontatoimintaa ja tuettiin
nivelvaiheen siirtymiä.
Päätoteuttajana etelän hankkeessa toimi Stadin aikuisopiston Työelämä- ja
oppisopimuspalvelut. Muut toimijat olivat Kouvolan kaupunki sekä Espoon
seudun, Kotka-Haminan seudun, Etelä-Karjalan ja Keski- ja Itä-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymät. Viimeiseksi mainittu toimii nykyään nimellä
Edupoli.
Hanketta rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ajalla
1.4.2015–31.3.2018.

Lue lisää: www.opsodiili.com
Lue lisää: www.oppisopimus.fi
www.opsodiili.com
Julkiset materiaalit Trellossa
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2 Oppisopimuspeli(t)
Tuotanto: Keuda ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Hankkeessa kehitettiin pelejä, joiden kautta on
hauskaa ja helppoa kertoa oppisopimuksesta.

1) Oppisopimusvisa yläkoululaisille
2) Muokattava oppisopimuspeli Kahootilla
(vaatii rekisteröitymistä)
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3 Sujuvat siirtymät
Tuotanto: Keuda
Sujuvilla siirtymillä tarkoitetaan erilaisia tapoja tai polkuja siirtyä oppisopimukseen. Voit siirtyä
oppisopimukseen esim. työkokeilun tai kesätöiden kautta tai jo ollessasi vakituisessa työsuhteessa.
Materiaalit saatavissa tästä.
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4 Usean työsuhteen malli
Tuotanto: Stadin aikuisopisto, Keuda ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

OpsoDiili Etelä teki vuosina 2015–16 yhteistyötä
OKM:n rahoittaman Monikko-hankkeen kanssa
selvittäessään mahdollisuutta toteuttaa

Usean työsuhteen malli

Kumppaniyritys

oppisopimuskoulutusta usean työnantajan
kesken. Monikko-hanketta toteuttivat OpsoDiilihankkeessa mukana olleet Stadin aikuisopisto,

Vastaa 1. tutkinnon osan:

Oppisopimuskeskus

• Työnohjauksesta
• Työturvallisuudesta

Keuda ja Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä.

• Toimii koulutuksen järjestäjänä

Kehitystyön tuloksen syntyi kaksi mallia: usean

• Tuki työpaikalle

• Työnjohtovallan käytöstä
koulutusjakson aikana

• Solmii oppisopimuksen

työsuhteen malli ja päätyönantajamalli.
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Usean työsuhteen mallissa opiskelija on

kautta suorittaen koko tutkinnon.
Oppilaitos
• Järjestää tietopuolisen
koulutuksen

• Vastaa tutkintosuoristuksista
• Tuki työpaikalle

et

lu
tu
s

Opiskelija

Yksi
oppisopimus

Kumppaniyritys

Sitoutuu:

Vastaa 2. tutkinnon osan:

• Työskentelemään
eri työnantajien
työnjohtovallan alaisena

• Työnohjauksesta

• Osallistumaan
tietopuoliseen
koulutukseen

• Työturvallisuudesta
• Työnjohtovallan käytöstä
koulutusjakson aikana

Kumppaniyritys
Sama kuin yllä

6

5 Päätyönantajamalli
Tuotanto: Stadin aikuisopisto, Keuda, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä

Päätyönantajamalli

mutta opiskelija tekee työtä ja

Työpaikalla tapahtuva oppiminen

opintoja myös toisen työnantajan

jaosta sekä suunnittelevat opintojen
toteuttamisen yhdessä oppilaitoksen
ja opiskelijan kanssa.

(Kumppaniyritys 2)
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(Kumppaniyritys 3)
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palveluksessa. Nämä kaksi

Oppisopimuskeskus

pi

solmitaan yhden työnantajan kanssa,

Op

Päätyönantajamallissa oppisopimus

• Toimii koulutuksen
järjestäjänä
• Solmii oppisopimuksen
• Tuki työpaikalle

Kumppaniyritys 1
Vastaa
• Työnohjauksesta
• Työturvallisuudesta
• Työnjohtovallan käytöstä
koulutusjakson aikana
• Nimeää työpaikkakouluttajan,
joka vastaa opiskelijan
ohjaamisesta ja arvioimisesta
• Mahdollistaa opiskelijan
osallistumisen tietopuoliseen
koulutukseen

Päätyönantaja
• Maksaa TES:n mukaisen
palkan ja palkan sivukulut
• Saa koulutuskorvausta
oppisopimuskeskuksella
• Nimeää työpaikkakouluttajan,
joka vastaa opiskelijan
ohjaamisesta ja arvioimisesta
• Mahdollistaa opiskelijan
osallistumisen tietopuoliseen
koulutukseen
• Opiskelijalle järjestetään työtä/
lähiopiskelua väh. 25 h / vko

*Oppisopimusopiskelijan aikaisemman osaamisen arviointi ja opintojen suunnittelu
**Myös työnantaja voi tietyin ehdoin järjestää tietopuolisen koulutuksen
***Tutkintosuorituksen voi ottaa vastaan eri oppilaitos kuin tietopuolisen koulutuksen järjestäjä

Opiskelija
Sitoutuu:
• Työskentelemään
päätyönantajan lisäksi
kumppaniyrityksen
työnjohtovallan alaisena
• Osallistumaan tietopuoliseen
koulutukseen

• Opintojen
henkilökohtaistaminen*
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Oppilaitos
• Järjestää tietopuolisen
koulutuksen**
• Tuki työpaikalle
• Vastaa tutkintosuorituksista***
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6 Yrittäjän oppisopimus
Tuotanto: Stadin aikuisopisto, Työelämä- ja oppisopimuspalvelut

OpsoDiili Etelä pilotoi franchising-yrittäjille suunnattua
oppisopimusmallia pääkaupunkilaisen tilitoimiston kanssa,
joka halusi laajentaa toimintaansa vuonna 2017.

Aloittavan yrittäjän oppisopimus

Malli tarjoaa helpon keinon aloittaa yritystoiminnan.
Hanke järjesti yhdessä Uusyrityskeskuksen kanssa
franchising-yrittäjien rekrytoinnin, joka sai suuren suosion.
Mukaan valitut yrittäjäkokelaat saivat apua toimintaansa

Stadin ammattija aikuisopisto

sekä starttirahan. Yrittäjä saa ammattitutkinnon samalla kun

• Solmii oppisopimuksen

tilitoimisto toimii mentorina ja tarjoaa franchising-tuen.

• Vastaa yrittäjän
ammattitutkinnon
tutkintosuoristuksista

Mallia voi soveltaa myös muiden franchising-

• Antaa tukea työpaikalle

NewCo Helsinki
• Tarjoaa alkavan
yrittäjän palvelut
• Avustaa starttirahan
hakemisessa

Yritys

Opiskelija

• Tekee rekryilmoituksen

• Työskentelee yrittäjänä

• Perehdyttää opiskelijan

• Saa ohjausta mentorilta

• Toimii mentorina

• Osallistuu tietopuoliseen
koulutukseen

• Saa koulutuskorvausta
oppisopimuksessa

yritysten kanssa, jotka haluavat laajentaa toimintaa.

• Suorittaa tutkinnon:
a) oppisopimuksella
b) omaehtoisella
opiskelulla

Oppisopimusprosessi
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7 Työpaikalla
tapahtuvan oppimisen
laatukriteeristö
Tuotanto: Stadin aikuisopisto,
Työelämä- ja oppisopimuspalvelut

OpsoDiili Etelä kehitti yhdessä OKKA-säätiön ja OKM-rahoitteisen HUIPPUkärkihankkeen kanssa työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatukriteeristön ja sen
pilotoinnin.
Laatukriteerit ovat työpaikan ja oppilaitoksen yhteinen kehittämisen työkalu,
jonka avulla itsearvioidaan työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteutumista
ja vaikuttavuutta. Arviointi voidaan toteuttaa koskien vain valittuja tai kaikkia
oppilaitoksen tutkintoja, joihin liittyvää työssäoppimista järjestetään työpaikalla.
Tavoitteita ovat muun muassa:
• Työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyödyntäminen työyhteisön kehittämisessä
• Oppivan työyhteisön toimintatapojen vahvistaminen
• Osaamisen kehittämisen mahdollistava työympäristö
• Tiedonkulun ja yhteistyön parantaminen oppilaitoksen ja vastuuopettajan kanssa
• Työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosessin kehittäminen yhdessä oppilaitoksen kanssa.

Tutustu kriteeristöön stadiosaa.fi
ja ohjaan.fi-sivustolla.
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8 Oppisopimusviikko
Tuotanto: Kaikki toimijat

Ensimmäistä kertaa 9.–13.10.2017 järjestetty
valtakunnallinen oppisopimusviikko tavoitti satojatuhansia
ihmisiä ja tarjosi julkaisukanavan yksittäisille tapahtumille
sekä työelämäkumppaneiden ja sidosryhmien toiminnalle.
Sisältöä vietiin #oppisopimusviikko-tunnusteella
sosiaalisen median alustoihin.
Etelän alueella toteutettiin lukuisia tapahtumia mm.
Yritysaamiainen ja Työpaikkoja oppisopimuksella
-rekrytointitilaisuus Helsingin Ohjaamossa.

Lue lisää viikosta stadiosaa.fi
tai oppisopimus.fi-sivuilta.

Oppisopimusviikko on erinomainen esimerkki siitä, kuinka vaikuttava
kokonaisuus voidaan rakentaa pienistä palasista, joiden tuottaminen
paikallisesti on helppoa – kunhan joku taho huolehtii sisällön
kokoamisesta. Yhteisen teeman ympärille myös kumppaneiden
oli helppo liittyä mukaan haluamallaan tavalla ja tuoda esiin
heille merkityksellisiä näkökulmia. Oppisopimusviikko kannattaa
ehdottomasti toteuttaa uudestaan.
Toni Pienonen & Mikko Korpela, Business Arena/Crazy Town Oy, Hankkeen ulkoinen arviointi, 1.12.2017)
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9 Yhteistyö muiden
hankkeiden kanssa
OpsoDiili Etelä teki yhteistyötä muiden etelässä toimivien
hankkeiden kanssa.
Ohjaan.fi-hankkeessa kehitettiin (ja kehitetään) sähköisiä
työkaluja ja pedagogisia toimintamalleja työpaikkaohjaamisen
tueksi.
HUIPPU-hankkeen keskiössä olivat työpaikalla tapahtuvan
oppimisen edistäminen ja monipuolistaminen sekä
oppilaitosmuotoisen ja oppisopimuskoulutuksen joustava
yhdistäminen.
TYKKI-hankkeessa kehitettiin opetus- ja ohjaushenkilöstön
työelämäosaamista ja monipuolistettiin
koulutusorganisaatioiden palvelutoimintaa
työelämälähtöisemmäksi.
Monikko-hankkeessa kehitettiin mahdollisuutta toteuttaa
oppisopimuskoulutusta usean työnantajan kesken.
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TEKIJÄT:
Anna Linna & Saku Lehtinen
Stadin aikuisopisto
Työelämä- ja oppisopimuspalvelut
Teollisuuskatu 23, 00510 Helsinki
09 310 88431
oppisopimus@hel.fi
www.opsodiili.com
www.oppisopimus.fi

