Opas
työelämälle

Vähintään 2 viikkoa kestävä
työpaikalla tapahtuva
oppimisen muoto

Oppisopimus

Työsuhteeseen perustuva
työpaikalla oppimisen muoto

Oppilaitoksen
työvoimakoulutukset

Työttömille tai työttömyysuhan alaisille tarkoitetut
koulutuskokonaisuudet

Muu
ammatillinen
koulutus

Ei tutkintoon johtavaa
ammatillista osaamista
syventävä tai täydentävä
koulutus tai ammatilliseen
tehtävään valmistava koulutus

Maksullinen
palveluliiketoiminta

Rekry-, täsmä- ja muutoskoulutukset ja muut yrityksen
tarpeisiin räätälöidyt kokonaisuudet

Katso takakannesta alueesi yhteyshenkilö

+ työnantajan

alv 0%

alv 24%

Opiskelijalla
ohjaava opettaja
Suoritetaan tutkinto
tai tutkinnon osa
Suoritetaan tutkinnonosaa
pienempi kokonaisuus

Oppilaitoksen
vakuutus

Palvelu yrittäjälle
maksullista

Palkkatukea tmv.

Muu sopimus

Työsopimus

Maksetaan palkkaa

Ei palkkaa

Työpaikkaohjaaja

Kuvaus

Yrittäjien apuna
Koulutussopimus

Mitä
Koulutuspalvelun
asiakaslähtöinen
suunnittelu

Asiakaslähtöisen suunnittelun tarkoitus on tuottaa palvelua juuri sinun tai yrityksesi tarpeisiin.
Palvelua voidaan toteuttaa yrityksesi tiloissa, oppilaitoksemme monipuolisissa oppimisympäristöissä tai jossain muualla. Voimme toteuttaa yhdessä palvelun markkinoinnin ja hakuprosessin.
Toteutettava koulutuspalvelu voi kestää tunnista jopa vuodenkin kestävään prosessiin.
Työpaikkaohjaajakoulutusta voi tiedustella oppilaitoksien opinto-ohjaajilta.

Opiskelun tuki

Opiskelijalle on tarjolla hyvin erilaisia tukimuotoja oman koulutuspolun toteuttamisen oheen. Työttömän työnhakijan on mahdollista opiskella myös työttömyysetuudella. Näistä kannattaa katsoa
tarkemmin KELAn ja aikuiskoulutusrahaston sivuilta.
Työnantajalla on mahdollisuus hakea palkkatukea palkatessaan työttömän työnhakijan. Palkkatuen
myöntää oman toiminta-alueen TE-toimija. Palkkatukipäätös tulee olla ennen työsuhteen alkua.

Opiskelijoiden vakuutukset

Koulutuskuntayhtymän opiskelijat on vastuuvakuutettu työpaikalla tapahtuvan oppimisen ajalle
opiskelijan tuottamuksesta aiheutuneiden henkilö- ja omaisuusvahinkojen korvaamiseksi. Vakuutus on toissijainen, joten siitä korvataan vahinkoja siltä osin, kun työnantajan vastuu- tai omaisuusvakuutukset eivät vahinkoja korvaa. Korvausta on aina ensin haettava työnantajan vakuutuksen
perusteella. Ehdot tarkemmin sopimusta solmittaessa.
Opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta tehdään aina myös sopimus koulutuslajin
mukaan, jossa sovitaan työtehtävistä, vastuista, työjakson pituudesta ja opiskelijalle suunnatusta
ohjauksesta sekä mahdollisista koulutuskorvauksista työnantajalle.

Oppilaitosyhteistyö

Paljon erilaisia yhteistyön muotoja: yhteiset oppimisympäristöt, työkokeilijat, tutustujat,
koulutussopimuksella tai oppisopimuksella opiskelevat, työn tai tuotteen teettäminen
oppilaitoksen opiskelijapalveluna tai vaikka pop-up tapahtuman järjestäminen opiskelijoiden
toimesta.

Koulutussopimus

Oppisopimus

Ammatti-instituutti Iisakki

koulutuspäällikkö Susanna Pirttinen 044 560 4518
koulutuspäällikkö Marja Kivivuori
040 480 6658

Hämeenkyrön ja Parkanon yksikkö
opinto-ohjaaja Tarja Perolainen
050 338 3314

Osaran maaseutuopetusyksikkö
opinto-ohjaaja Olli Sairanen

Oppisopimusasioissa voi ottaa yhteyttä myös suoraan oman
alueen oppilaitokseen.

044 344 0572

Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto

Maksullinen palveluliiketoiminta

Ikaalisten kauppaoppilaitos

Urmas Tiits, Aiko Academy Oy

opinto-ohjaaja Eini Heinimaa

opinto-ohjaaja Tuula Karttunen

044 560 4520

Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
opinto-ohjaaja Piia Saarinen

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@sasky.fi

044 045 2011

Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos
opinto-ohjaaja Eija Uotila		

Mäntän seudun koulutuskeskus
opinto-ohjaaja Anne-Mari Hakala
opinto-ohjaaja Teija Elers		

050 345 8725
044 728 9188
040 644 9256

Karvia

Honkajoki

Tampereen palvelualan ammattiopisto
opinto-ohjaaja Minna Vainio

044 774 5005

Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
opinto-ohjaaja Eija Uotila 		

Vammalan ammattikoulu

opinto-ohjaaja Harri Pääkkönen

050 345 8725
0500 739 661

Oppilaitosten työvoimakoulutukset ja
muu ammatillinen koulutus
koulutuskoordinaattori
Minnaliisa Lampi			

050 302 0795

044 034 5751

040 167 9050

Pomarkku

