
Oppisopimus –tietoa yrittäjälle
Kehitä osaamistasi yrittäjän oppisopimuksella

Haluatko vahvistaa ja kehittää omaa ammattiosaamistasi? Puuttuuko sinulta muodollinen pätevyys? Haluatko 
kehittää yrityksesi liiketoimintaa? Onko yritykselläsi edessä sukupolven vaihdos? 

Oppisopimuksella kouluttaudut työn ohessa omassa yrityksessäsi. Yrittäjän oppisopimus perustuu koulutuksen 
järjestäjän ja yrittäjän väliseen sopimukseen. Oppisopimus voidaan solmia  koko tutkinnon suorittamisen ajaksi. 
Se voidaan solmia myös lyhyeksi aikaa esimerkiksi yhden tutkinnon osan ajaksi. Koulutus on yrittäjälle 
maksutonta. Oppisopimuksella voi opiskella perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon sekä 
niiden osia.

Suomen Diakoniaopiston kampukset:

HELSINKI – LAHTI –OULU –-VERKKOKAMPUS ELLI



Suomen Diakoniaopistossa oppisopimuskoulutuksen  
voi aloittaa joustavasti

OPPISOPIMUKSEN EDELLYTYKSENÄ ON, ETTÄ
• Yritys soveltuu oppimisympäristöksi suoritettavaan tutkintoon ja voit tehdä ammattiosaamista 

kehittäviä työtehtäviä. 
• Yritykselläsi on riittävästi tuotanto- tai palvelutoimintaa ja tarpeelliset työvälineet.
• Työskentelet omassa yrityksessäsi kokopäiväisesti (min. 25 h/vko).
• Yritykselläsi on Y-tunnus, maksat yrittäjän eläkevakuutusta, yritys on merkitty ennakkoperintä-

rekisteriin ja/tai  arvonlisäperintärekisteriin.

OPPISOPIMUSKOULUTUKSELLA OPISKELU TAPAHTUU HENKILÖKOHTAISEN SUUNNITELMAN 
MUKAAN
• Sinulle laaditaan oma henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma ja urasuunnitelma.
• Pääsääntöisesti osaamista hankitaan omassa yrityksessä.
• Osallistut  lähiopetukseen tai työskentelyyn verkko-oppimisympäristössä, tavallisimmin 1x viikossa 

tai harvemmin.
• Ansionmenetykseen on mahdollista hakea opintososiaalisia etuja oppilaitoksesta. 

TYÖPAIKKAOHJAAJA TUKEE OSAAMISEN HANKKIMISTA 
• Jokainen oppisopimuskoulutuksessa opiskeleva yrittäjä tarvitsee opiskelunsa ajaksi  työpaikka-

ohjaajan/mentorin.  Hän voi olla joko omasta tai toisesta yrityksestä. 
• Työpaikkaohjaajalla tulee olla riittävästi osaamista suoritettavasta tutkinnosta koulutuksen ja 

työkokemuksen kautta.  
• Työpaikkaohjaajalla tulee olla aikaa ja halua jakaa osaamistaan ja mahdollisuus tukea sinua 

ammattitaidon saavuttamisessa. 
• Olet säännöllisesti yhteydessä  työpaikkaohjaajasi kanssa. 
• Oppisopimustoimisto maksaa työpaikkaohjaajalle/mentorille tai mentoriyritykselle 

koulutuskorvausta ohjauksesta.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä
oppisopimuspalvelut@sdo.fi
Sari Heinikoski puh. 050 312 5656 (Oulun kampus)
Saila Lempiäinen puh. 040 352 6353 (Lahden kampus)
Sari Kähtävä puh. 050 310 3422 (Helsingin ja Lahden kampus)
Heli Simonen puh. 050 310 3411 (Helsingin ja Lahden kampus)
Mari Sarna puh. 050 310 3444 (Helsingin kampus)

Koulutamme tulevaisuuden osaajia –kohtaamisen ammattilaisia, 

jotka pärjäävät työelämässä nyt ja tulevaisuudessa. 

Meille jokainen ihminen on arvokas ja jokainen kohtaaminen merkityksellinen.

Uskomme mahdollisuuksiin –uskomme ihmisiin.

www.sdo.fi
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