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Tutkimuksen tausta ja tavoite 
Nuorten siirtyminen työmarkkinoille on työvoimatutkimuksen yhteydessä 
tehtävä ns. ad hoc -lisätutkimus, joka tehdään kaikissa Euroopan unionin 
jäsenmaissa. Ad hoc -tutkimukset ovat aiheeltaan vuosittain vaihtuvia, ja 
niiden tarkoituksena on kerätä kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa 
ajankohtaisista ja poliittisesti kiinnostavista aiheista. Tutkimusaiheet 
päätetään Euroopan komissiossa ja tutkimusten tietosisältö määritellään 
asetuksella sen jälkeen, kun eri maiden edustajista koottu työryhmä on 
päässyt sopimukseen tutkimuksessa kysyttävistä tiedoista. Tutkimuksen 
tuloksia käytetään sekä Suomessa että EU:ssa työelämää koskevan 
päätöksenteon tukena. 

Nuorten työmarkkinoille siirtymisestä tehtiin lisätutkimus myös vuonna 
2000, silloin sen nimenä oli Koulutuksesta työelämään. Vaikka tutkimuksen  
tietosisältö on muuttunut vuodesta 2000, yhtenä tavoitteena on saada 
vertailukelpoista tietoa, jonka avulla voidaan tutkia tapahtunutta kehitystä. 

Tutkimus selvittää nuorten siirtymistä työmarkkinoille ja siihen vaikuttavia 
tekijöitä. Kiinnostuksen kohteina ovat erityisesti: 
– työhön osallistuminen opiskeluaikana ja sen vaikutus myöhempään 

työllistymiseen 
– nuoren ensimmäinen yli kolme kuukautta kestänyt työ opiskelun 

päätyttyä 
– vanhempien koulutustaustan ja syntymämaan yhteys nuorten 

koulutukseen ja työhön osallistumiseen 

Perustiedot tutkimuksesta 

Tutkimuksen ajankohta ja kohteet 
Tutkimuksen tiedonkeruu jatkuu koko vuoden 2009 ajan. Kohteina ovat 
kaikki 5. rotaatioryhmään kuuluvat 1534-vuotiaat. Kohderyhmät 
kuitenkin vaihtelevat osioittain, ja pääosa kysymyksistä esitetään niille 
nuorille, jotka eivät ole opiskelleet viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana 
koulujärjestelmäkoulutuksessa (KL1=6). 

Yhteyshenkilöt Tilastokeskuksessa 
Tutkimuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä yhteyshenkilöitä ovat  
Mirja Tiisanoja , mirja.tiisanoja@tilastokeskus.fi, puh. 09-1734 3226 
sekä Laura Hulkko, laura.hulkko@tilastokeskus.fi, puh. 09-1734 2611. 

Tutkimuksen tietosisältö lyhyesti 
Tutkimuksessa hyödynnetään vastaajan työvoimatutkimuksen perusosaan 
antamia vastauksia mahdollisimman paljon. Esimerkiksi kysymykset on 
reititetty sen mukaan, onko vastaaja työvoimatutkimuksen perusosan 
mukaan osallistunut edellisten neljän viikon aikana tutkintokoulutukseen vai 
ei (kysymys KL1).   

Tutkimuksen aiheesta johtuen voimme käyttää hyväksi Tilastokeskuksen 
ylläpitämän Tutkintorekisterin tietoja, eikä meidän tarvitse kerätä kaikkia 
koulutustietoja kysymällä niitä vastaajalta itseltään, kuten monissa EU-
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jäsenmaissa on tarpeen. Lisätutkimuksen lopuksi kaikilta 15–34-vuotiailta 
kysytään vuosina 2008 ja 2009  suoritettua ammatillista tai 
korkeakoulututkintoa. Näin tehdään siksi, että vuonna 2009 suoritetut 
tutkinnot saadaan Tutkintorekisteristä vasta vuoden 2010 syksyllä. Ennen 
vuotta 2008 suoritetut tutkinnot ovat tutkimuksen suorittamisaikaan 
käytössä, joten niitä ei tutkimuksessa kysytä. Lisäksi tarkistetaan milloin 
vastaaja on suorittanut ylioppilastutkinnon tai valmistunut peruskoulusta. 
Kysymyksen muotoilu riippuu kysymykseen R12 annetusta vastauksesta. 

Tutkimuksessa selvitetään myös vanhempien koulutustason ja syntymämaan 
(kotimaaulkomaat -jaottelu) yhteyttä nuoren koulutukseen osallistumiseen 
ja työllistymiseen. Suomessa vanhempien tiedot saadaan rekisteritietoja 
yhdistämällä eikä niitä tarvitse kysyä lomakkeella. 

Haastattelun yleisohjeet 
Kysymykset ovat pääosin tyypiltään tosiasiakysymyksiä, joissa 
haastateltavaa tarvittaessa autetaan näytössä näkyvää ohjeistusta ja 
haastatteluohjeita hyväksi käyttäen. Näytöllä näkyvät ohjeet voi siis 
tarvittaessa lukea haastateltavalle. 

Tavoitteena on esittää kaikki kysymykset. Jos joudutaan käyttämään 
sijaisvastaajaa, voi joihinkin kysymyksiin olla vaikea löytää vastausta. Jos 
vastaaja tai sijaisvastaaja ei ole aivan varma oikeasta vastauksesta, 
esimerkiksi opintojen keskeyttämisajankohdasta, kannattaa kysyä arviota ja 
kirjata se mieluummin kuin ”ei osaa sanoa”. Oppilaitosten lukukaudet 
päättyvät yleensä toukokuussa ja joulukuussa, joten niitä voi ehdottaa 
päättymiskuukaudeksi, jos vastaaja on epävarma kuukaudesta.  

Tutkimuksessa käytetään hyväksi työvoimatutkimuksen perusosassa 
annettuja tietoja nykyisestä pää- ja sivutyöstä, ei-työllisen viimeisimmästä 
työpaikasta sekä koulutuskysymyksiin annettuja vastauksia. 

Kysymyksistä voi myös mielellään antaa kommentteja suoraan Mirja 
Tiisanojalle (mirja.tiisanoja@tilastokeskus.fi), etenkin silloin, jos arvelet, 
että lisäohjeet olisivat jonkun kysymyksen kohdalla yleisestikin tarpeen. 
Toisin kuin työvoimatutkimuksen perusosassa, ad hoc -lisätutkimuksissa 
myös kysymyskohtaisten huomautusten ja kommenttien käyttö on sallittua. 
Kommentit luetaan kuitenkin vasta jälkikäteen. Kommentit tallentuvat eri 
tiedostoon kuin haastatteluvastaukset, eivätkä kysymyksiin annetut 
vastaukset näy kommentin yhteydessä niitä tarkasteltaessa. Siksi 
kommenttien käsittelyä helpottaa, jos merkitset kommentin yhteyteen sen 
vaihtoehdon numeron, jota käytit vastausta tallentaessasi. Esimerkki: 
”KAH01: vastaaja suoritti ekonomin tutkinnon, koodasin yliopistotutkinnon 
(tai 3)”. Yleiskommentit ad hoc -modulista tallennetaan kysymyksen 
KAH01 yhteyteen.  

 

Kysymyskohtaiset ohjeet 
Tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistuminen (KL1 ja TAH01) 

Kysymys TAH01 on kysymyksen KL1 pari ja molemmissa tutkintoon 
johtavalla (tutkintotavoitteisella) koulutuksella tarkoitetaan peruskoulussa, 
lukiossa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja 
yliopistoissa annettavaa pitempikestoista pääsääntöisesti 
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kokopäivätoimisesti järjestettyä tutkintoon tai koulutusammattiin johtavaa 
koulutusta.  

Tutkintoon johtamatonta koulutusta ovat mm. oppilaitosten järjestämät 
lyhyet koulutukset, yritysten (työnantajien), järjestöjen ja yhdistysten 
järjestämät kurssit. Näihin osallistumista selvitetään kysymyksillä 
kurssikoulutukseen osallistumisesta neljän viime viikon aikana (KR1A, 
KR1B). 

Opintoihin kuuluva työharjoittelu katsotaan opiskeluksi. Yo-kirjoituksiin 
osallistuneet ovat opiskelijoita lukukauden loppuun saakka. 

Ammatilliseen tutkintoon johtavaa koulutusta on perustutkintoon, 
ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon johtava koulutus, mukaan 
lukien oppisopimuskoulutus ja tutkintoon johtava työllisyyskoulutus. 

Kysymyksessä TAH01 kysytään ajankohtaa, jolloin on viimeksi opiskellut 
tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Aika voi olla tutkinnon suorittamisaika, 
tai jos vastaaja on viimeksi jättänyt jonkin koulutuksen kesken, opintojen 
keskeyttämisaika. Merkitse arvio, jos vastaaja ei tiedä tai muista tarkkaa 
ajankohtaa. Oppilaitosten lukukaudet päättyvät yleensä toukokuussa ja 
joulukuussa, joten niitä voi ehdottaa päättymiskuukaudeksi, jos vastaaja on 
epävarma kuukaudesta. 

Esimerkki: Maija valmistui ylioppilaaksi toukokuussa 2008, haki yliopistoon 
lukemaan kemiaa, mutta ei päässyt. Hän aloitti ammattikorkeakoulussa 
bioanalyytikko-opinnot syksyllä 2008, mutta keskeytti ne syyslukukauden 
jälkeen. Keväällä 2009 hän on osa-aikatyössä ja lukee yliopiston 
pääsykokeisiin. Kysymyksessä TAH01 laitetaan opintojen päättymisajaksi 
joulukuu 2008.    

Koulutusala ( (KL1ahA, KL1ahB, KAH04A ja KAH04B) 

Koulutusalaa kysytään vuoden 2009 lisätutkimusta varten kahdessa eri 
kohtaa työvoimatutkimusta. Ensiksi tietoa kysytään 
perustyövoimatutkimuksen koulutuskysymysten yhteydessä siitä 
koulutuksesta, johon vastaaja on osallistunut edellisten neljän viikon aikana 
(KL1=3 - 5) ja myöhemmin lisätutkimuksen yhteydessä niiltä, jotka ovat 
suorittaneet jonkin ammatillisen, ammattikorkeakoulu- tai yliopistotason 
tutkinnon vuonna 2008 tai 2009.  

Kysymyksestä on tehty erilaiset versiot ammatillista tutkintoa varten 
opiskelleille (KL1ahA, KAH04A) ja toisaalta ammattikorkeakoulu- ja 
yliopistotutkintoa varten opiskelleille (Kl1ahB, KAH04B), koska alemmalla 
koulutustasolla ei anneta opetusta kaikilla koulutusaloilla.   

Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneempia joistain koulutusaloista kuin 
toisista, siksi esimerkiksi luonnontieteelliseen koulutukseen osallistumisesta 
kysytään sisältöä tarkemmalla tasolla kuin muiden alojen opinnoista. 
Seuraavan sivun taulukkoon on merkitty tummemmalla ne koodit, joita tässä 
tutkimuksessa käytetään, esimerkiksi kaikki tekniikan alan koulutus 
merkitään koodille 50 olipa se tuotantotekniikan, teollisen tekniikan tai 
rakennusalan koulutusta. 

Jos et osaa sijoittaa tutkinnon koulutusalaa annettuihin vaihtoehtoihin, 
kysymyksen KAH04 yhteydessä ”EOS” -vastauksen jälkeen kysytään 
tutkinnon tai koulutuksen nimeä ja koulutusohjelmaa, 
suuntautumisvaihtoehtoa tai pääainetta, jotta tilastossa pystytään 
koodaamaan kesken jäänyt koulutusala ja –aste. Tähän voi merkitä myös 
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oppilaitoksen nimen. Nämä tiedot tulisi merkitä mahdollisimman tarkasti. 
Perusosan KL1ah-kysymyksen yhteydessä tätä mahdollisuutta ei ole. 
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Koulutuksen sisältöluokitus 

      
00 YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS  

 01 Peruskoulu- ja lukio-opinnot 
10 KASVATUSTIETEELLINEN JA OPETTAJANKOULUTUS  

 14 Opettajankoulutus ja kasvatustiede 
20 HUMANISTINEN JA TAIDEALAN KOULUTUS  

 21 Taide- ja taitoaineet 
 22 Humanistiset aineet (pois lukien vieraat kielet) 
 28 Vieraat kielet 

30 KAUPALLINEN JA YHTEISKUNTATIETEELLINEN KOULUTUS  
 31 Sosiaali- ja käyttäytymistieteet 
 32 Journalistiikka ja informaatio 
 34 Liiketalous, markkinointi ja toimistoala (pois lukien johtamis- ja työelämäkoulutus) 
 35 Johtamis- ja työelämäkoulutus 
 38 Oikeustieteet 

40 LUONNONTIETEELLINEN KOULUTUS  
 42 Biologia, biokemia 
 44 Fysikaaliset tieteet (tähtitiede, fysiikka, kemia, geologia, meteorologia, maantiede) 
 46 Matematiikka ja tilastotiede 
 48 Tietotekniikka, informaatioteknologia  

50 TEKNIIKAN KOULUTUS  
 52 Teollinen tekniikka (kone- ja metalliala, sähkö- ja energiatekniikka, 

moottoriajoneuvotekniikka) 
 54 Tuotantotekniikka (elintarvikeala, tekstiili- ja vaatetusala, materiaalit (puu, paperi, 

muovi, lasi jne.), kaivostoiminta) 
 58 Arkkitehtuuri ja rakentaminen 

60 MAA- JA METSÄTALOUSALAN KOULUTUS  
 62 Maa- ja metsätalous, kalastus 
 64 Eläinlääketiede 

70  TERVEYS- JA SOSIAALIALAN KOULUTUS  
 72 Terveysala (lääketiede, terveydenhoitoalan palvelut, sairaanhoito, hammashoito) 
 76 Sosiaaliala (sosiaalihoito, sosiaalityö) 

80 PALVELUALOJEN KOULUTUS  
 81 Palvelut (hotelli- ja matkailuala, liikunta ja vapaa-aika, kauneudenhoitoala, kotitalousala) 
 84 Liikennepalvelut 
 85 Ympäristönsuojelu 
 86 Turvallisuusala (turvallisuuspalvelut, poliisi, palontorjunta, sotilasala) 
 87 Työsuojelu ja työturvallisuus 
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Valmistumisaika KAH05, R12AH  

Valmistumisajankohdaksi tulee laittaa se vuosi ja kuukausi, jolloin henkilö 
on saanut tutkinto- tai päästötodistuksen. Näin toimitaan myös tapauksissa, 
jolloin henkilö saa kaikki tutkintoon vaadittavat opintosuoritukset tehtyä 
esimerkiksi syyslukukaudella, mutta saa todistuksen vasta kevätlukukauden 
puolella.  

Ansiotyö opiskeluaikana (TAH02, TAH03, TAH04, TAH05) 

Kysymyksistä TAH02 ja TAH03 on tehty sanamuodoiltaan hieman erilaiset 
versiot nuorille, jotka opiskelevat parhaillaan tutkintokoulutuksessa (KL1=1 
- 5) ja niille, jotka eivät ole opiskelleet (KL1=6).  Ansiotyön määritelmä on 
sama kuin perustyövoimatutkimuksen kysymyksissä eli myös freelancerit, 
yrittäjät ja avustavat yrittäjäperheenjäsenet tekevät ansiotyötä.  

Kysymyksen TAH03B sanamuoto ei ole paras mahdollinen sellaisille 
nuorille, jotka ovat kokoaikatyössä ja opiskelevat työn ohella. Heille 
merkitään ”kyllä” -vastaus.  

TAH06 Työvoimakoulutukseen ja työelämävalmennukseen liittyvä 
työharjoittelu 

Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus (työvoimakoulutus) on työhallinnon 
rahoittamaa koulutusta, joka on opiskelijoille maksutonta. 
Työvoimakoulutus on suunniteltu ensi sijassa työttömille työnhakijoille ja 
työttömyyden uhkaamille 20 vuotta täyttäneille henkilöille. Tietyin 
edellytyksin myös muut henkilöt kuten työssä olevat ja työvoiman 
ulkopuolella olevat voivat osallistua koulutukseen. Työhallinto ostaa 
työvoimakoulutuksen ammatillisilta aikuiskoulutuskeskuksilta, muilta 
ammatillisilta oppilaitoksilta, korkeakouluilta tai yksityisiltä koulutuksen 
järjestäjiltä. 

Koulutuksen sisältö vastaa yleensä muun aikuiskoulutuksen, 
esimerkiksi omaehtoisen aikuiskoulutuksen, opetussisältöjä. Usein 
koulutus on ammattitutkintoon tai sen osaan tähtäävää. 
Työvoimakoulutuksen tavoitteena on antaa koulutusta, joka parantaa 
työhön sijoittumisedellytyksiä. Siksi se on monipuolista ja 
käytännönläheistä ja siihen sisältyy useimmiten työpaikoilla 
toteutettavaa työssä oppimista tai työharjoittelua. Koulutusajalta 
voidaan maksaa koulutustukea tai työmarkkinatukea sekä 
ylläpitokorvausta. Tuen taso vastaa työttömyysaikaista päivärahaa. 

Työtön työnhakija voi osallistua työharjoitteluun tai 
työelämävalmennukseen, jonka tarkoituksena on perehdyttää työelämään 
sekä edistää työhönsijoittumista ja palaamista työelämään sekä parantaa 
ammattitaitoa. Harjoittelu- ja valmennusajalta maksetaan taloudellista tukea. 

Työharjoittelu on tarkoitettu:  

alle 25-vuotiaille ammatillista koulutusta vaille oleville henkilöille, jotka 
kuuluvat työmarkkinatukijärjestelmän piiriin.  

Työelämävalmennus on tarkoitettu:  

25 vuotta täyttäneille tai ammatillisen koulutuksen suorittaneille tai perus- 
tai ansiopäivärahan piiriin kuuluville henkilöille.  

Työharjoittelusta ja työelämävalmennuksesta tehdään sopimus, jonka 
allekirjoittavat työharjoitteluun tai työelämävalmennukseen osallistuva, 
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työvoimatoimiston edustaja ja työharjoittelun tai työelämävalmennuksen 
järjestäjä. Kyseessä ei ole työsuhde.  

Työvoimatoimisto hankkii työharjoittelu- tai työelämävalmennuspaikan, 
mutta sen voi hankkia myös itse.  

Työharjoitteluun osallistuvalle maksetaan työharjoittelun ajalta 
työmarkkinatukea ja työelämävalmennukseen osallistuvalle maksetaan joko 
työmarkkinatukea tai työllistämistukea. 

Vähintään vuoden keskeytys opiskelussa (TAH07) 

Kysymyksellä tarkoitetaan vähintään vuoden kestänyttä taukoa tai 
keskeytystä aktiivisessa opiskelussa. Nuorelle voi tulla esimerkiksi 
ylioppilaskirjoitusten jälkeen kahden, kolmen vuoden tauko opiskeluihin, jos 
hän ei saa heti jatko-opiskelupaikkaa tai paikan saatuaan suorittaa 
esimerkiksi ensin varusmiespalveluksen. Jos syitä on useita, valitaan se jota 
vastaaja pitää pääasiallisena syynä taukoon.  

Ensimmäinen vähintään kolme kuukautta kestänyt työ, joka nuorella 
on ollut sen jälkeen kun viimeksi opiskeli tutkintokoulutuksessa (PAH-
kysymykset) 

Nuorilta, jotka eivät ole opiskelleet edellisten neljän viikon aikana 
tutkintokoulutuksessa eli peruskoulussa, lukiossa tai ammatti-, 
ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavassa koulutuksessa 
kysytään ensimmäisestä yli kolme kuukautta kestäneestä ansiotyöstä 
opiskelujen päättämisen jälkeen. Työn on pitänyt jatkua yli kolme kuukautta 
opiskelun päättymisen jälkeen, mutta se on voinut alkaa ennen opiskelujen 
päättymistä. Kysymyksissä PAH01, PAH04 ja PAH05 työn kestoa ja 
alkamishetkeä määriteltäessä ketjutetut määräaikaiset työsuhteet lasketaan 
yhteen. Jos esimerkiksi nuori on ensin mennyt työpaikkaan määräajaksi 
sovittuun kesätyöhön ja jatkanut samassa paikassa ilman keskeytystä, työ on 
alkanut silloin kun nuori aloitti kesätyön. 

Ansiotyön määritelmä on sama kuin perustyövoimatutkimuksen 
kysymyksissä eli myös freelancerit, yrittäjät ja avustavat 
yrittäjäperheenjäsenet tekevät ansiotyötä. Yrittäjillä, ammatinharjoittajilla ja 
freelancereilla työn kesto ja työn aloittamisaika viittaavat siihen aikaan, 
jolloin ovat ryhtyneet yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi eikä yksittäiseen 
työprojektiin. Olennaista on se, että vastaaja on harjoittanut ammattiaan tai 
pyörittänyt yritystään yli kolme kuukautta opintojen päättämisen jälkeen. 
Yksittäisen työkeikan ei ole tarvinnut kestää yli kolmea kuukautta, 
esimerkiksi freelancetoimittaja on voinut kirjoittaa juttuja eri lehtiin tai 
muusikko on voinut käydä esiintymässä eri kokoonpanojen kanssa eri 
järjestäjien tilaisuuksissa.  

Jos vastaaja on työskennellyt työpaikassaan jo ennen valmistumista tai 
opintojen keskeyttämistä, hänen ammattinsa tai työsuhteen laatunsa on 
voinut muuttua. Tällaisissa tapauksissa haetaan ammattia ja tilannetta 
opintojen päättymisen jälkeen. Eli jos vastaaja on tehnyt opiskeluaikana osa-
aikatyötä määräaikaisessa työsuhteessa ja heti valmistumisen jälkeen hänet 
vakinaistettiin ja työaika muuttui kokoaikatyöksi, kysymyksiin PAH06 - 
PAH09 vastataan henkilön tehneen kokoaikatyötä vakinaisessa työsuhteessa.    
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Pääasiallinen toiminta opiskelun päätyttyä 

PAH10A. Vastaajalla ei ole ollut yhtään yli kolmea kuukautta 
kestänyttä työtä opiskeluajan jälkeen 

PAH10B. Vastaajalla on tai on ollut yli kolme kuukautta kestänyt työ, 
mutta se alkoi vasta yli kolmen kuukauden kuluttua opiskelun 
päättymisestä. 

Esimerkki: Ville valmistui ylioppilaaksi toukokuussa 2008, aloitti työt 
ylioppilaskirjoitusten jälkeen huhtikuussa 2008 ja lopetti ne kokonaan 
syyskuussa 2008. Hän aloitti opiskelut ammattikorkeakoulussa elokuussa 
2008, mutta opinto-ala ei miellyttänyt ja lopetti lokakuussa 2008. Marras - 
joulukuussa 2008 Ville oli kaupassa kiireapulaisena, alkuvuodesta 2009 
Ville kierteli Etelä-Amerikkaa repputuristina ja avusti perheen omakotitalon 
remontissa, haastatteluhetkellä huhtikuussa 2009 Ville lukee pääsykokeisiin 
ja odottaa armeijaan menoa heinäkuun alussa 2009.  

Kysymys A. Milloin Ville viimeksi opiskeli tutkintokoulutuksessa?  

Kysymys B. Onko Ville ollut opiskelujen päättymisen jälkeen jossain yli 
kolme kuukautta kestäneessä työssä?  

Kysymys C. Mikä parhaiten kuvaa Villen toimintaa opiskeluajan jälkeen, 
oliko Ville:  
1. työssä lyhyissä (alle 4 kk) kestäneissä työsuhteissa 
2. suoritti asevelvollisuutta 
3. oli työtön ja etsi aktiivisesti työtä vai  
4. teki pääasiassa jotain muuta?   

Vastaukset: A: lokakuussa 2008, B: Ei ole ollut, C: 4 teki jotain muuta. 

 

Ammatillisen tutkinnon suorittamistapa (KAH02) 

Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa joko oppilaitosmuotoisena tai 
oppisopimuksella. Oppisopimuskoulutus perustuu opiskelijan ja työnantajan 
väliseen työsopimukseen (oppisopimus), jonka vahvistaa koulutuksen 
järjestäjä. Näiden lisäksi ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa 
näyttötutkintona, jonka ottaa vastaan tutkintotoimikunta.  

Oppisopimuskoulutus on määräaikaiseen työsuhteeseen ja työssä 
oppimiseen perustuvaa ammatillista koulutusta, jota täydennetään 
oppilaitoksissa järjestettävällä tietopuolisella koulutuksella.  

Oppisopimuskoulutuksessa työtehtävien on vastattava suoritettavan 
tutkinnon perusteita ja ammattitaitovaatimuksia. Oppisopimuskoulutuksella 
voi opiskella toisen asteen ammatillisiin perustutkintoihin, 
ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin.  

Oppisopimuskoulutus kestää tutkintoon johtavassa koulutuksessa yleensä 1 - 
3 vuotta. Koulutus räätälöidään opiskelijan, työpaikan ja tutkinnon 
perusteiden mukaiseksi. Räätälöimisessä huomioidaan opiskelijan 
aikaisempi koulutus ja kokemus sekä työpaikan erityispiirteet ja opiskelijan 
erityistarpeet.  

Oppisopimuskoulutuksen alaikäraja on 15 vuotta ja opiskelu soveltuu sekä 
nuorille että aikuisille, joilla on koulutukseen soveltuva työpaikka. 
Työnantaja maksaa työntekijälle työehtosopimuksen mukaista palkkaa 
työssä oppimisen ajalta. Tietopuolinen koulutus ja tutkintotilaisuuksien 
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järjestäminen kustannetaan valtion varoista. Myös yrittäjällä on 
mahdollisuus kouluttautua oppisopimuksella. 

Opiskelija hankkii oppisopimustyöpaikan itse ottamalla yhteyttä 
työnantajaan ja päätöksen valinnasta tekee työnantaja. Oppisopimus voidaan 
tehdä myös olemassa olevaan työsuhteeseen. Oppisopimuskoulutukseen 
suunnittelussa ja käynnistämisessä palvelevat paikalliset 
oppisopimuskoulutuksen järjestäjät. 

Näyttötutkinto  on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon 
suoritustapa. Näyttötutkinnoissa ammattitaito on osoitettavissa näytöillä 
riippumatta siitä, onko tutkinnon suorittaja hankkinut tietonsa ja taitonsa 
työssä, opiskelussa tai harrastuksissa. Tiedot ja taidot osoitetaan virallisesti 
hyväksytyissä näytöissä, jotka muodostavat ammattitaidon toteamisen. 
Näyttötutkintona suoritettu perustutkinto (120 ov) tuottaa yleisen jatko-
opintokelpoisuuden.  

 


