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Oppisopimuspalvelu, jolla kasvatat yritykseesi tuottavia ammattilaisia

Hanki yritykseesi
• laaja-alaisia osaajia
• sitoutuneita ja
vaatimuksesi tuntevia
ammattilaisia
Kasvata nykyisen
työvoimasi tuottavuutta
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Uutta osaamista yritykseesi
Sopivia ammattilaisia ei aina ole tarjolla, kun tarvitset
yrityksesi toimintamallit taitavia erityisosaajia. Nykyiset
työntekijäsi hyötyisivät uusista taidoista, mutta kiireinen
työtahti ei salli pitkiä koulutusvapaita.
Duunivalmentaja on AEL:n palvelu, jolla kasvatat uusia
osaajia tai kehität nykyisten osaajiesi ammattitaitoa
oppisopimuskoulutuksella. Teemme kanssasi yrityksesi
tarpeisiin istuvan suunnitelman, jolla lisäät yrityksesi
tuottavuutta ja henkilöstösi osaamista. Autamme työprosessien ja tuottavuuden kehittämisessä sekä olemme
tukenasi koko oppisopimuksen ajan.
Käytämme oppimismenetelmiä, jotka säästävät roppakaupalla kallista työaikaa. Lähiopetusjaksoilla opiskelijat
pääsevät hiomaan AEL:n monipuolisissa harjoitustiloissa
taitojaan asioissa, joiden oppiminen työpaikalla sitoisi
turhaan yrityksesi resursseja.
Työntekijä on töissä oppisopimuksen ensimmäisestä päivästä lähtien ja oppii yrityksesi kokeneempaan kaartiin

kuuluvan työpaikkakouluttajan ohjauksessa yrityksesi
käytännöt.
Oppisopimustyöntekijälle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Yrityksesi saa koulutuskorvauksen,
jonka lisäksi voit hakea palkkatukea työttömän työnhakijan palkkaamiseen. Oppisopimus kestää tyypillisesti
puolesta vuodesta kahteen vuoteen, minkä jälkeen yrityk
selläsi on riveissään motivoitunut ja tuottava ammatti
lainen.

MITEN HYÖDYT?
• Saat ammattiosaajia mestari-kisälli-mallilla.
• Kehität ammattilaisistasi moniosaajia.
• Saat yrityksesi tarpeisiin täsmäkoulutettuja
osaajia.

NÄIN DUUNIVALMENTAJA TOIMII

1

Osaamiskartoitus
Kartoitamme
yrityksesi
osaamistarpeet.
Selvitämme
koulutustarpeen
lähtötason.
Varmistamme
koulutettavan
sitoutumisen ja
osaamisen.

2

Toteutus
suunnitelma

3

4

Harjoitusohjelma

Määritämme
sopivat työtehtävät.
Suunnittelemme
koulutuksen kanssasi.
Varmistamme,
että koulutus vastaa
tutkinnon perusteita.

Työssä
oppiminen

Tutkinto

Määrittelemme oppi
sopimuskoulutettavan
tavoitteet.

Ohjaamme oppi
sopimuskoulutettavaa
henkilökohtaisesti.

Autamme yritystäsi
oppisopimuksen
toteutuksessa.

Järjestämme
lähiopetusjaksot.

Tarjoamme etäkoulutusta ja -tukea
työpaikkakouluttajalle.

Teemme työssä
oppimissuunnitelman.

5

Järjestämme
tutkintotilaisuuden.
Käymme kanssasi
läpi tulokset.

Ohjeistamme ja
tuemme yritystäsi
koko oppisopimuksen
ajan.

Sujuvoitamme työtehtäviin kuuluvia
toimintamalleja.
1 kk

1–2 vuotta

KANNATTAAKO OPPISOPIMUSKOULUTUS?
Tuottavuusesimerkki vertailee oppisopimuksella suoritettavia ammatillista perustutkintoa ja erikoisammatti
tutkintoa sekä valmiin ammattilaisen palkkaamista.
Nykyisen henkilökunnan täydennyskoulutus erikois
ammattitutkinnolla luo monialaista osaamista, ja tuottaa
siksi tyypillisesti parhaiten.

Myös valmis ammattilainen tarvitsee perehdytystä ja
hänen rekrytointinsa maksaa. Ammatillista perustutkintoa opiskeleva työntekijä saavuttaa valmiin ammattilaisen
tuottavuustason muutamassa vuodessa.

Tuottavuus

Oppimisen
kustannus

1

Ammatillinen perustutkinto

2

3
Vuotta
Erikoisammattitutkinto

4

5

Valmiin ammattilaisen palkkaaminen

OPPISOPIMUSKOULUTUS TARJOAA VAIHTOEHTOJA
Ammatillinen perustutkinto
Soveltuu tilanteisiin, jossa yrityksesi
on vaikea löytää osaavaa työvoimaa
tai haluat kouluttaa yrityksesi
toimintamalleihin perehdytettäviä
uusia osaajia.

Ammattitutkinto

Erikoisammattitutkinto

Sopii yrityksille, jotka haluavat
monipuolistaa henkilöstönsä
osaamista ja kasvattaa työn
tuottavuutta.

Tarkoitettu yrityksille ja niiden
ammattilaisille, joilla on jo pitkä
työkokemus. Tutkinto tarjoaa
kohdennettua ammattiosaamista
ja monialaista osaamista.

TYÖNJAKO YRITYKSESI JA AEL:N VÄLILLÄ
AEL

Yrityksesi

•

oppisopimuksen paperityöt ja
lähiopetusjaksot

•

oppisopimuksen allekirjoittaminen 

•

työpaikkavalmentajan osoittaminen

•

koulutuksen räätälöinti yrityksesi
osaamistarpeiden mukaisesti

•

koulutus ja ohjaus työpaikalla

•

työssäoppimisen ohjauksen suunnittelu

•

työpaikkavalmentajien koulutus

•

vastaukset kaikkiin oppisopimusta
koskeviin kysymyksiin

•

yksi duunivalmentaja yhteyshenkilönä

SOPIIKO DUUNIVALMENTAJA YRITYKSELLESI?
Pystyt ohjaamaan uutta osaajaa työn ohessa
Uskot mestarikisälliajatuksen sopivan yrityksesi toimintamalliin
Pelkkä pikainen perehdytys ei riitä työn suorittamiseen
Haluat tukea työnkuvan ja ammattilaistesi kehittämiseen
Tarvitset apua sopivien osaajien löytämisessä
Haluat kasvattaa yrityksesi tuottavuutta koulutuksen keinoin
Kaipaat kumppania, joka huolehtii sopimuskokonaisuudesta kanssasi

Ok

Kunnossapitoasentaja
Kone- ja metallialan perustutkinto, kunnossapitoasentaja soveltuu teollisuuden
tuotanto-, huolto- ja käynnissäpitotehtävissä toimiville työntekijöille, joilla ei ole alan
peruskoulutusta tai jotka haluavat hankkia virallisen tutkinnon. Tutkinto sopii myös
muista tehtävistä kunnossapitoon siirtyneille tai alalla vasta vähän aikaa toimineille.
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto
Koulutus soveltuu esimerkiksi:
ilmastointiasentaja
sähköasentaja (rakennus)
laitosmies
putkiasentaja
LVI-asentaja
kiinteistötyönjohtaja
kiinteistönhoitaja, huoltomies
huoltoneuvoja
Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja on tarkoitettu henkilöille, jotka
ovat kiinteistönhoitoalalle aikovia tai ovat työskennelleet alalla korkeintaan muutamia
vuosia.
Saat valmiudet työskennellä kiinteistönhoitajana tai huoltomiehenä
kiinteistönhoitoalan yrityksissä.
Talotekniikan perustutkinto,
Esimerkiksi putkiasentaja, lvi-asentaja
Talotekniikan perustutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä putkiasentajana LVIasennusliikkeissä ja kiinteistöjen huoltotöitä tekevissä yrityksissä teollisuudessa ja
energialaitoksissa sekä kunnallistekniikkaa rakentavissa ja huoltavissa yrityksissä.
Talotekniikan perustutkinto antaa sinulle valmiudet putkiasentajan tehtäviin ja
mahdollistaa myös jatko-opinnot vastaavan alan ammattikorkeakoulussa.
Logistiikan perustutkinto, varastonhoitaja
Esimerkiksi logistiikkavastaava, pakkaaja, trukinkuljettaja, varastotyöntekijä
Tutkinto antaa valmiudet työskennellä varaston työtehtävissä, esimerkiksi
varastonhoitajana, varastotyöntekijänä, keräilijänä tai trukkikuljettajana
Prosessiteollisuuden perustutkinto
Esimerkiksi kunnossapitoasentaja
paperityöntekijä
prosessinhoitaja
puhdistamonhoitaja
puutavaratyöntekijä
Tutkinto prosessiteollisuuden tuotannon ja kunnossapidon tehtäviin tuleville tai jo
tehtävissä oleville. Prosessiteollisuuden perustutkinto sisältää biotekniikan,
paperiteollisuuden ja kemiantekniikan sekä saha- ja levyteollisuuden osaamisalueet.
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Klikkaa alleviivattua otsikkoa, kun haluat lisätietoa tutkinnosta ja miten siihen voi
hakeutua. Linkki vie ael.fi-sivustolle tutkinnon kotisivulle.
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Tutustu esimerkkeihin oppisopimuksella suoritettavista
tutkinnoista ja ammattinimikkeistä. Maistiaiset on poimittu
AEL:n tutkintotarjottimelta.

IVALMENT
UN

sa
isia o s a av a s
Oppisopimuskoulutus

t il a

viestintäsihteeri
tiedottaja
taittaja
markkinointiassistentti
markkinointisuunnittelija
myyntisihteeri
sihteeri
yrittäjä
Painoviestinnän perustutkinto, ulkoasuntoteuttaja soveltuu kaikille, jotka tarvitsevat
työssään erilaisten markkinointi- ja mainosmateriaalien suunnittelu- ja valmistustaitoja.
Opiskelu ei edellytä kokemusta julkaisuohjelmien käytöstä. Mahdollinen aiempi
osaaminen huomioidaan yksilöllisen oppimissuunnitelman laadinnassa. Tutkinto on
oivallinen myös yrittäjille omien tuotteiden tai palveluiden markkinointiin
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto
Esimerkiksi automaatioasentaja
sähköasentaja (rakennus)
sähköasentaja (vahvavirta)
sähköasentaja (teollisuus)
kunnossapitoasentaja
huoltoasentaja
Sähkö- ja automaatiotekniikantutkinto soveltuu sähkö- ja automaatioteknisissä asennus-,
huolto- ja kunnossapitotehtävissä toimiville, joilla ei ole alan peruskoulutusta. Tutkinto
sopii myös muista tehtävistä alalle siirtyville tai alalla vähän aikaa toimineille.
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Ulkoasuntoteuttaja
Koulutus soveltuu esim.
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Liiketalouden perustutkinto
Esimerkiksi myyjä
myyntineuvottelija
myyntisihteeri
yrittäjä
Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalalle suunnattu liiketalouden perustutkinto
(merkonomi) on sopiva tutkinto sinulle, jos työskentelet esimerkiksi asiakaspalvelun,
myynnin, markkinoinnin ja talouden suunnittelun tehtävissä.
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