Ammatillinen osatutkinto yksilöllisesti
-työvoimakoulutus
Ammatillinen osatutkinto yksilöllisesti -työvoimakoulutus on tarkoitettu pirkanmaalaisille työttömille ja työttömyysuhan alaisille 20 vuotta täyttäneille työnhakijoille, joilla on tarve ja motivaatiota suorittaa ammatillinen perustai ammattitutkinto, mutta joilla ei ole mahdollisuutta osallistua Tampereella järjestettävään työvoimakoulutukseen.
Koulutusta järjestetään aloilla, joilla on mahdollisuus työllistyä. Kerrothan hakemuksessa sinua kiinnostavan koulutusalan ja tutkinnon.
KOULUTUKSEN TOTEUTUS
Jos tavoitteenasi on koko tutkinnon suorittaminen, koulutus toteutetaan ryhmäkoulutuksena, mutta koulutuksen
aloitus on joustava.
Opiskelu voidaan toteuttaa myös yksilöllisemmän koulutussuunnitelman mukaan osatutkintoon tähtäävänä ja pääasiassa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettynä koulutuksena. Kouluttaja ei välttämättä pysty
järjestämään koulutukseen soveltuvaa työpaikkaa, joten hakijalla tulisi olla jo hakuvaiheessa mahdollinen harjoittelupaikka tiedossa.
Koulutuksen sisältö ja kesto määräytyvät koulutusalan ja suoritettavan koulutuskokonaisuuden mukaan. Koulutus
alkaa tarvittaessa orientaatiojaksolla (1-10 pvä), josta koulutus jatkuu suoraan ammatillisena koulutuksena. Työvoimakoulutuksen kesto on enimmillään noin 18 kuukautta. Työvoimakoulutus on tiivistä työelämän säännöillä toteutettavaa koulutusta, johon sisältyy lomaa 5 päivää 6 kuukautta kohden.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
Koulutuksen sisältö määräytyy tutkinnon perusteiden mukaan. Tutkinnon perusteisiin
voit tutustua verkossa: eperusteet.opintopolku.fi -Ammatillinen koulutus -otsikon alta tai
skannata qr-koodin. Valkeakosken ammattiopistossa voit suorittaa työvoimakoulutuksena KOULUTUKSESTA
tutkinnon tai tutkinnon osia seuraavissa koulutuskokonaisuuksissa:
ETOA
AMMATILLINEN OSATUTKINTO YKSILÖLLISESTI -TYÖVOIMAKOULUTUS
PERUSTUTKINNOT
· Autoalan perustutkinto: ajoneuvoasentaja ja pienkonekorjaaja
· Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto: koneenasentaja, koneistaja ja levyseppähitsaaja
· Liiketoiminnan perustutkinto: kansainvälisen kaupan
osaaja, asiakaspalvelun ja myynnin osaaja, talouspalvelujen osaaja ja kirjastopalvelujen osaaja
· Pintakäsittelyalan perustutkinto: maalari
· Prosessiteollisuuden perustutkinto: prosessinhoitaja
· Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto: kiinteistönhoitaja ja toimitilahuoltaja
· Rakennusalan perustutkinto: talonrakentaja
· Ravintola- ja catering-alan perustutkinto: kokki ja
tarjoilija
· Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: lähihoitaja
-Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon
-Sairaanhoidon ja huolenpidon
-Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen tukemisen
osaamisalat
Hoiva-avustajakoulutukseen sisältyy sosiaali- ja
terveysalan perustutkinnosta kasvun ja osallisuuden
edistäminen sekä ikääntyvien osallisuuden edistäminen -tutkinnon osat.

· Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto: automaatioasentaja ja sähköasentaja
· Talotekniikan perustutkinto: putkiasentaja
· Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto: it-asiantuntija
AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT
· Isännöinnin ammattitutkinto
· Liiketoiminnan ammattitutkinto: myynnin osaaja ja
terveydenhuollon sihteeri
· Tuotantotekniikan ammattitutkinto
· Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto:
kiinteistönhoitaja, laitoshuoltaja ja toimitilahuoltaja
KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN
Ensisijaisesti koulutukseen hakeudutaan TE-toimiston
ohjauksen kautta, joten jos kiinnostut koulutuksesta,
voit jättää yhteydenottopyynnön TE-toimistoon koulutustarpeesi selvittämiseksi ja oma suunnitelmasi päivittämiseksi TE-palvelujen oma asioinnissa, www.te-palvelut.fi. Koulutukseen on jatkuva haku. Koulutuksen
numero on 697151.
LISÄTIETOA KOULUTUKSESTA
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