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Yrittäjän oppisopimuskoulutuksen palvelupolku - tarinaa 
polun kulkijalle tai polkua miettivälle: 

1. Yrittäjä, sinun osaamistarpeesi – oli se iso tai pieni- on lähtökohta, josta lähdemme yh-
dessä suunnittelemaan juuri sinulle tarkoituksenmukaista koulutusta. Oppisopimus-
koulutus on sinulle maksutonta, valtio kustantaa koulutuksen. 
 Aluksi selvitämme yhdessä juuri sinulle sopivan tavoitteen, oppisopimuskoulu-

tuksen mahdollisuuden- periaatteet ja käytännön toteutuksen.  
2. Oppisopimuskoulutuksen ajaksi saat ammatillisen keskustelukumppanin – työpaikka-

ohjaaja-mentorin, joka sparraa sinua opinnoissa. Autamme sinua sopivan mentorin 
etsinnässä. 

3. Ennen koulutuksen alkua sovimme yhdessä oppisopimuskoulutuksesta- kirjaamme so-
vitut asiat sopimukseen ja henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaasi 
(HOKS). 

4. Koulutuksen järjestäjä ja yrittäjä hyväksyvät sopimuksen allekirjoituksellaan ja koulutus 
voi alkaa. 
 Lähipäivien ajalta oppilaitoksessa yrittäjäopiskelijalla on oikeus hakea opinto-

sosiaalisia etuja lain määrittämin edellytyksin (päiväraha 15 €/koulupäivä, per-
heavustus 17 €/koulupäivä, matkakorvaus 0,20 c/km, majoituskorvaus 8 €/lähi-
päivä). Eduista tiedotetaan yrittäjäopiskelijalle oppisopimuksen solmimisen 
yhteydessä. 

 Oppilaitoksen henkilöt perehdyttävät työpaikkaohjaaja-mentorin oppisopimus-
koulutukseen ja siihen liittyvän ohjauksen periaatteisiin. 

 Koulutuksen järjestäjä maksaa työpaikkaohjaaja-mentorille sovittua koulutus-
korvausta. 

5. Henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaasi (HOKS) päivitetään koko oppiso-
pimuksen ajan. Voit opiskella joustavasti omassa yrityksessäsi yrittäjyyttä ja yrityksesi 
toimintaa kehittäen. 

6. Saat oppilaitoksen henkilöiltä ohjausta ja palautetta opintojesi edistymisen tueksi. 
Mentorilta saat peilipintaa ja näkemyksiä omien ratkaisujesi tueksi yrittäjän arkeen.  
Opiskelet itsenäisesti oman sovitun suunnitelmasi mukaan, mutta et ole yksin. 

7. Hankit koulutuksen aikana osaamista, jonka osoitat näytöissä oppisopimuskoulutuksen 
aikana. Näytöt suunnitellaan ja toteutus sovitaan joustavasti yhdessä etukäteen oppi-
sopimuksen edetessä. Näyttöä arvioi opettaja ja työelämän edustaja, usein oma men-
torisi. Tutkintosi muodostuu hyväksytyistä näytöistä. 
 Opiskelijana annat koulutuksen järjestäjälle palautetta koulutuksesta, järjeste-

lyistä ja sisällöistä koko oppisopimuskoulutuksen ajan oppilaitoksen henkilöille.  
Opetushallitus lähettää sähköisesti palautekyselyt sinulle ja työpaikkaohjaaja-
mentorillesi.  Palaute on tärkeää yhteisessä koulutuksen ja työelämän kehittä-
mistyössä. 

8. Oppisopimuskoulutus on vuorovaikutteinen osaamisen hankkimisen matka, joka kas-
vattaa yrittäjän osaamista ja ammatillisia verkostoja. Se lisää myös koulutuksen järjes-
täjän tietämystä ja osaamista aidosta työelämästä ja sen tarpeista. Palvelupolulla 
meillä on mahdollisuus vahvistaa yhteistyötä ja kehittää alueemme työelämää yh-
dessä.  Kuljetaan yhtä matkaa kohti tavoitetta! 
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