
 
 
 
 
 
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, 
2.1.2019 alkaen, päivä- tai oppisopimuskoulutus 
 
Tutkinnon suorittanut voi työskennellä kone- ja tuotantotekniikan erilaisissa 
työtehtävissä. Hän voi suuntautua joko valmistus- tai asennustöihin. 
 
Valittavissa kahdesta osaamisalasta joko Tuotantotekniikan osaamisala (koneistaja tai 
levyseppähitsaaja) tai Asennuksen ja automaation osaamisala 
(koneautomaatioasentaja tai koneasentaja). 
 
Voit osallistua koulutukseen joko hakeutumalla päiväkoulutukseen tai solmimalla 
oppisopimuksen. 
 
VALINTAPERUSTEET 

- Oppisopimuskoulutus edellyttää alan työpaikkaa, jonka opiskelija hankkii 
itse ennen opiskelun aloittamista 

- Soveltuvuus alalle: Ala sopii hyvin kädentaitojen osaajille, jotka ovat 
kiinnostuneita koneista, laitteista, roboteista, suunnittelusta ja 3D-
mallintamisesta sekä teknologia-aloista. 

- Motivaatio 
- Koulutuksen tarve 
- Edellytykset opiskeluun 

 
TUTKINNON MUODOSTUMINEN 

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto koostuu 35 osp pakollisia 
perusopintoja, 30 osp pakollisia ja 80 osp valinnaisia 
suuntautumisalaopintoja. Lisäksi koko tutkinnon suorittaminen edellyttää 
yhteisten tutkinnonosien suorittamista 35 osp. Tutustu tutkintoon 
tarkemmin osoitteessa eperusteet.opintopolku.fi. 
 

OSAAMISEN HANKKIMINEN JA NÄYTTÄMINEN 
Opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen osaamisen 
kehittämissuunnitelma. Siinä sovitaan tutkinnon suorittamisesta ja vielä 
puuttuvan osaamisen hankkimisesta. Osaamista hankitaan osallistumalla 
oppilaitoksen tarjoamiin opintoihin ja työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. 
Osaaminen osoitetaan näytöissä. 

 
Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. 
Edellytyksenä on tutkinnon perusteissa vaadittava osaaminen. 

 
KOULUTUKSEN KESTO 

Koulutuksen kesto n. 2,5 vuotta tai henkilökohtaisen suunnitelman 
mukaan. 
 

HINTA JA TUET 
Koulutus on opiskelijalle maksuton. Kuluja tulee henkilökohtaisista 
työvälineistä, tarvittavista korttikoulutuksista. 
 



Päiväkoulutus 
Opiskelu on päätoimista, joten siihen voi hakea KELA:n opintotukea tai 
Koulutusrahaston aikuiskoulutustukea. Työttömyysetuudella opiskelua voi 
tiedustella TE-toimistosta.  
 
Oppisopimus 
Koulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta. 
Oppisopimusopiskelija on sivutoiminen opiskelija, joten opiskelu ei oikeuta 
opintososiaalisiin etuuksiin. Kysy tukimahdollisuuksista lisää 
oppisopimustoimistosta. 

 
PAIKKA Turun ammatti-instituutti, Hamppukatu 2, Turku 
 
HAKUOHJE 

Hakuaika päättyy 30.11.2018. Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä 
sähköinen lomake osoitteessa www.turkuai.fi/jatkuva_haku ja 
osallistumalla pakolliseen valintahaastatteluun. 
 
Valintahaastattelut järjestetään maanantaina 10.12.2018, haastatteluun 
lähetetään erillinen kutsu. 
 
Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan paikallisen 
oppisopimustoimiston kautta. 
 
Lisätietoja oppisopimuksen solmimisesta:  
Turun oppisopimustoimisto 
Yliopistonkatu 31 4.krs 
20100 TURKU  
puh. 02 2633 4900 
Oppisopimuksen yleisinfot tiistaisin klo 14.00 ja torstaisin klo 16.30. 
 

LISÄTIETOJA 
Opettaja Reijo Halli, puh. 044 907 3807 tai reijo.halli@turku.fi 
Opinto-ohjaaja Milla Lindström, puh. 040 186 2405 tai milla.lindstrom@turku.fi 


