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V uosi 2012 oli Euroopan talouden osalta 

melko epävarma. Tämä näkyi myös Suo-

men taloudessa, varsinkin isommissa 

yrityksissä oli runsaasti YT-neuvotte-

luita. Yleinen talouden epävarmuus hei-

jastui myös julkiseen talouteen . Tästä syystä jo syksyllä 

2011 julkistettiin oppisopimuskoulutuksen rahoitukseen 

kohdistuvat leikkaukset vuosille 2013–2016.

Leikkaukset koskevat pääsääntöisesti aikuisten lisäkou-

lutusta. Toisaalta oppisopimuskoulutus nähdään yhä toi-

mivana koulutusmuotona erityisesti työmarkkinajärjes-

töjen keskuudessa. Lisäksi oppisopimuskoulutuksella 

on merkittävä rooli yhteiskuntatakuun toteuttamisessa. 

Tähän on varauduttu muuttamalla painopistettä enem-

män nuorille suunnattuun oppisopimuskoulutukseen.

Hallitusohjelmassa määritelty yhteiskuntatakuu tarkoit-

taa, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle sekä alle 30-vuoti-

aalle vastavalmistuneelle tulee voida tarjota työ-, har-

joittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka kolmen 

kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. 

Valmistaudutaan muutokseen

Vuoden 2012 aikana alle 25-vuotiaiden määrä oppisopi-

muskoulutuksessa on Turussa kasvanut lähes 20 pro-

senttia Nappaa nuori töihin -kampanjan avulla. Kampanja 

antaakin hyvän pohjan lähteä omalta osaltamme toteut-

tamaan nuorten yhteiskuntatakuuta.

Panostus nuoriin ei vielä täysin kata ainakaan euromää-

räisesti jo sovittuja leikkauksia. Niinpä meidän täytyy 

sopeuttaa toimintaamme tulevien resurssien mukaan. 

Henkilöstövähennyksiä tehtiin jo syksyllä, ja toimenku-

vien uudelleenjärjestelyillä uskomme pystyvämme pal-

velemaan asiakkaitamme entiseen malliin.

N u o r i i n  p a n o s t a m i n e n  k a n n a t t a a



”Oikeanlainen nuori otti yhteyttä sopivaan aikaan.”

”Nuoren tahto asiaan oli kova ja  

näimme hänessä potentiaalia.” 

”Erinomainen tapa kouluttaa ja saada 

tutustua koulutettavaan  

pitkän jakson ajan.”

”Halusimme antaa nuorelle tilaisuuden päästä 

haluamaansa ammattia opiskelemaan. Henkilö  

vaikutti sopivalta ja motivoituneelta.” 

V arsinais-Suomen oppisopimustoimistojen 

Nappaa nuori töihin -kampanja ylitti tavoit-

teensa reilusti työllistämällä 191 nuorta. 

Syksyllä 2011 aloitetun kampanjan tavoit-

teena oli 120 nuoren työllistyminen.

Kampanjassa tehtiin tiivistä yhteistyötä TE-toimistojen 

kanssa. Tavoitteena oli rakentaa nuoren palkkaavalle 

yritykselle joustava toimintamalli. Käytännössä oppiso-

pimustoimistot ja TE-toimistot kertoivat toistensa palve-

luista omille asiakkailleen. Tämä yhteistyö selkeytti mer-

kittävästi yritysasiakkaiden rekrytointiprosessia. Nuoren 

työllistyminen TE-toimiston harjoittelun ja/tai palkkatuen 

avulla on ollut työnantajille merkittävä porkkana.

Nuoren työllistymistä oppisopimuskoulutuksen kautta 

selvästi edesauttaa se, että yritys tuntee nuoren ennes-

tään. Yli 70 prosenttia oppisopimuksella työllistyneistä 

nuorista oli yritykselle ennestään tuttuja tai oli ollut yri-

tyksessä työharjoittelussa. 

Nappaa nuori töihin 
-kampanja ylitti tavoitteet

Oikea-aikaisen oppisopimustiedon saaminen yritykselle 

on ensiarvoisen tärkeää. Kampanjassa yli 80 prosenttia 

yrityksistä oli alle 50 henkilöä työllistäneitä yrityksiä. 

Mitä pienempi yritys, sitä vähemmän he kokivat oppi-

sopimustietoa olevan tarjolla. Kampanjan perusteella 

viestintää tuleekin kohdentaa erityisesti pieniin yrityksiin.

Y h t e i s t y ö  T E - t o i m i s t o j e n  k a n s s a  t ä r k e Ä Ä

Yritysten kommentteja:



U u s i  o p a s  t y ö p a i k k a k o u l u t t a j i l l e

J ulkaisimme työpaikkakouluttajia var-

ten marraskuussa Työpaikkakoulut-

tajan oppaan. Oppaassa selvitämme 

oppisopimuskoulutuksen tärkeitä osa-

alueita. Työkirjana toimiva opas jaetaan 

kaikille työpaikkakouluttajille. Samalla kouluttajalle 

annetaan mm. oppilaitoksen lukujärjestys ja tutkinnon 

työtehtäväkartoitus helpottamaan ohjauksen suun-

nittelua. Työkirjan tarkoituksena on jäsentää koulut-

tajan roolia, selventää oppisopimuksen etenemistä 

ja antaa ajatuksia kouluttajan roolin syventämiseksi.   

 

Kutsumme työpaikkakouluttajat edelleen työpaikkakou-

luttajan tapaamiseen (TEPA-tapaamiseen), sillä oppaan 

sisältö ei korvaa ohjaajatapaamista. TEPA toimii edel-

leen työpaikkakouluttajan hyvien ohjaustapojen jakajana. 

Tapaamissa syntyy paljon keskustelua eri alojen työpaik-

kakouluttajien kesken. TEPA-tapaaminen koetaan edel-

leenkin hyväksi koulutukseksi, sillä 94 prosenttia koulu-

tuksen käyneistä suosittelee sitä myös muille parhaalla 

mahdollisella arvosanalla. Vuoden 2012 ohjaajatapaami-

siin osallistui yhteensä 183 työpaikkakouluttajaa 

Työpaikkakouluttajamateriaali 
ja TEPA-koulutus

"TEPA-tapaaminen  
koetaan edelleen  
hyväksi koulutukseksi."



K ansainväliset opiskelijavaihdot ovat jo osa Turun oppi-

sopimustoimiston asiakkaiden arkipäivää. Työssäoppi-

misjaksot Euroopassa kiinnostavat sekä yrityksiä että 

opiskelijoita.  Vuonna 2012 kuusi oppisopimusopiske-

lijaa hyödynsi 3–4 viikon vaihtomahdollisuutta. Koke-

mukset vaihdoista ovat olleet pelkästään positiivisia, niin vastaanottaville 

yrityksille kuin opiskelijoillekin.

Kumppanuuksia rakennetaan Eurooppaan
Laadukas opiskelijavaihto edellyttää toimivaa kumppanuusverkostoa. 

Eurooppa tarjoaa liikkuvuusverkoston lisäksi uusia menetelmiä työllistää 

nuoria oppisopimuksella Suomessa. Syksyllä kävimme Saksassa ja Rans-

kassa tapaamassa partnereitamme. Vierailu tiivisti liikkuvuusyhteistyötä. 

Paikallisiin oppisopimusjärjestelmiin tutustuminen auttoi myös selkeyt-

tämään koulutusmuodon markkinointia erityisesti nuorille. Matkan tuo-

misina rakensimme mm. uuden oppisopimustyöpaikan hakulomakkeen.

Vaihdosta potkua opiskeluun
Kansainvälinen harjoittelujakso tuo lisäarvoa opiskelijoiden osaamiseen. 

Se tarjoaa suoria kontakteja ja ammatillisen osaamisenkin kannalta tär-

keitä onnistumisen kokemuksia. Myös oppilaitokset ovat aktiivisesti kan-

nustaneet opiskelijoita hakemaan vaihtojaksolle.  Tavoitteenamme on jat-

kossakin tarjota ulkomaanvaihdon mahdollisuuksia yhä useammalle ja 

kehittää hyvin käynnistynyttä kumppanuusyhteistyötä Eurooppaan. 

Oppisopimusvaihto 
jo osa arkea

K U M P P A N U U K S I A  E U R O O P A S T A



F a c e b o o k - s i v u t  a v a t t u  j a  w w w - s i v u t  u u s i t t u

T urun oppisopimustoimistossa on siirrytty uuteen, nykyaikaiseen visu-

aaliseen ilmeeseen. Vanha ilme kaipasi päivitystä, sillä se oli peräisin 

ajalta, jolloin verkkoviestintää ei käytännössä ollut olemassakaan. 

Lopullisen sysäyksen ilmeen päivittämiselle antoi 2013 alussa voimaan 

tullut nuorisotakuu, jossa oppisopimuskoulutus on nostettu esiin erityisesti nuorten 

suosimana koulutusmuotona. Nuorista on tullut meille entistä tärkeämpi kohderyhmä, 

jonka tavoittamiseen tarvitaan erityisesti sähköistä viestintää.  

Visuaalisen ilmeen kehittäminen lähti liikkeelle lokakuussa 2012, jolloin suunniteltiin 

oppisopimustoimiston Facebook-sivut. Tällöin uuden ilmeen toivottiin viestivän perin-

teistä luotettavuutta, mutta nykyaikaisesti ja kevyesti. Tavoitteiksi asetettiin myös helppo 

tunnistettavuus, monikäyttöisyys ja yhdistettävyys. 

Uusi visuaalinen ilme tuli julki marraskuussa 2012 kun Facebook-sivut avattiin. Kanava 

osoittautui heti toimivaksi, sillä jo kahden ensimmäisen kuukauden aikana saimme lähes 

3000 tykkäystä. Samalla myös www-sivut yhdenmukaistettiin Facebook-sivujen ilmeen 

kanssa. Muutoin uusi ilme otetaan käyttöön sitä mukaa, kun materiaaleja uudistetaan.

Tuore ilme sähköiseen 
viestintään



O P P I S O P I M U S  T I L A S T O I N A

Tutkintojakauma

■	 Perustutkinto

■ Ammattitutkinto

■ Erikoisammattitutkinto

■ Muu lisäkoulutus

Opiskelijakehitys
■	 Rekrytoituneet 

■	 Työsuhteessa

 oppisopimuksen alkaessa

■	 Yhteensä

Alat
■	 tekniikka / liikenne...............................705	

■	 kauppa / hallinto / yrittäjyys ................637

■	 sosiaali ja terveys / liikunta .................492

■	 palvelu ..................................................373

■	 kulttuuri / luonnonvara........................ 195

 Yhteensä .............................................2402
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Ikäjakauma
■	 Alle 20

■	 20–24
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■	 30–39
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