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DIGITAALINEN MARKKINOINTIVIESTINTÄ, LEPPÄVIRTA
Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan täyttämällä esitiedot osoitteessa:
https://sakky.fi/leppavirtadigi
Huomioithan, että oppisopimuskoulutus edellyttää työsuhteessa toimimista koko koulutuksen
ajan. Digitaalinen markkinointiviestintä –koulutuksessa sinun työtehtäviin tulee kuulua esimerkiksi
tiedottamista, markkinointia tai asiakashankintaa.
LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN:
Täytä hakulomakkeeseen huolellisesti seuraavat tiedot, ne nopeuttavat hakemuksesi käsittelyä:

Valitse seuraavat kohdat lomakkeeseen:
•
•
•
•

koordinaattoriksi Kukkonen Jaana
Yhteystietoihin oma kotisosoite ja puhelin & sähköpostikenttään työyhteystiedot.
tutkinto, joka minua kiinnostaa: Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto
hakukohteen tarkennus kenttään kirjoita tähän Digitaalinen
markkinointiviestintä, Leppävirta

Opiskelu- ja työkokemustiedot
Täydennä kentät mahdollisimman hyvin.
Saat lisättyä uusia rivejä lomakkeeseen tällä painikkeella:

Muut oppisopimukseen vaikuttavat tiedot
•
•
•
•
•
•

Lähtötilanne/päätoimeni tällä hetkellä valitse valikosta sinulle sopiva kohta
Missä (esim. nykyinen työnantaja/oppilaitos), minne saakka? Kirjoita tähän
nykyinen työpaikka ja tieto esim. työsuhde toistaiseksi voimassa tai määräaikainen + mihin
saakka
Oppisopimuskoulutuksen mahdollinen alkamisajankohta 18.3.2021
Työnantajan palkanmaksu tietopuolisen opetuksen ajalta valitse kyllä tai ei
valitse joku näistä: työsuhteinen oppisopimus/virkamiehen oppisopimus/yrittäjän
oppisopimus
Oppisopimuksen lisätietoja: kirjoita tähän työaika viikossa + työehtosopimuksen nimi

Oppisopimustyönantajan tiedot
Täytä kaikki kohdat (Yksikkö/osasto ei ole pakollinen)
Työnantajan yhteyshenkilö oppisopimusasioissa (nimi, puhelin) *
Tähän kohtaan henkilön tiedot, joka allekirjoittaa työpaikan puolesta oppisopimuksen. Täytä myös
seuraavaan kenttään hänen sähköpostiosoite.
Keskeiset työtehtäväsi ja vastuut tulevassa oppisopimuskoulutuksessa;
o Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssäoppimisessa, eli työtehtäviesi tulee
vastata koulutuksen sisältöön. Avaa työnkuvaasi/työtehtäväsi hakulomakkeelle
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riittävästi, pelkkä ammattinimike ei kerro tehtävistäsi riittävästi. Kyseisessä kohdassa
ajatellaan tämänhetkistä työtä, ei mennyttä eikä tulevaa. Kerrot siis vain auki sen, mitä
päivittäisiä työtehtäviä työnkuvaasi kuuluu ja miten ne liittyvät tähän digitaalisen
markkinointiviestinnän koulutukseen.

Työpaikkaohjaaja työpaikalla
Työpaikkaohjaajan tiedot (nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite). Onko
työpaikkaohjaajalla työkokemusta/koulutusta tästä koulutusaiheesta? Oppisopimuskoulutuksessa
opiskelijalla tulee olla nimetty työpaikkaohjaaja. Työpaikkaohjaajan roolina on tukea, ohjata,
sparrata ja antaa uusia näkökulmia sekä vaihtaa ajatuksia lähiopetuspäivien sisältöjen
soveltamisessa ja kytkemisessä opiskelijan työtehtäviin.
MUUTA HUOMIOITAVAA:
Hakeudu koulutukseen tämän tiedoston ylhäällä olevasta linkistä, viimeistään 28.2.2021
mennessä. Jos tarvitset apua lomakkeen täyttämisessä, niin soita Petrille.
Oppisopimus allekirjoitetaan ennen koulutuksen alkamista sähköisesti. Tähän sinulle tulee linkki
visma sign:n kautta.
Yhteistyöterveisin,
Petri Lehtoranta, suunnittelija, koulutuksen yhteyshenkilö
puh. 044 785 8613
petri.lehtoranta@sakky.fi
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