Laborantti, laboratorioalan perustutkinto
3.1.2019 alkaen, päivä- tai oppisopimuskoulutus
Laboratorioalan perustutkinnon suorittanut osaa toimia laborantin tehtävissä eri
teollisuudenalojen, tutkimuslaitosten ja julkisen sektorin laboratorioissa
laadunvalvontaan, tuotteiden kehittämiseen, tutkimukseen ja teollisuuden prosesseihin
liittyvissä tehtävissä. Hän osaa tehdä kemiallisia, fysikaalisia, biokemiallisia,
mikrobiologisia ja aistinvaraisia analyysejä erilaisista näytteistä.
Voit osallistua koulutukseen joko hakeutumalla päiväkoulutukseen tai solmimalla
oppisopimuksen.
VALINTAPERUSTEET
- Oppisopimuskoulutus edellyttää alan työpaikkaa, jonka opiskelija hankkii
itse ennen opiskelun aloittamista
- Soveltuvuus alalle: Värisokeus ja liuotin/kemikaaliallergia voi rajoittaa
työllistymistä
- Motivaatio
- Koulutuksen tarve
- Edellytykset opiskeluun: Valmius alan työaikojen noudattamiseen, riittävät
opiskelutaidot ja sitoutuminen sekä tutkinnon suorittamisen edellyttämä
riittävä suomen kielen taito. Työturvallisuuden ja työhygienian takia
laborantin työssä on yleisimmin valkoiset housut ja takki.
TUTKINNON MUODOSTUMINEN
Laboratorioalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto
muodostuu yhteisistä tutkinnon osista (viestintä- ja vuorovaikutustaidot,
matemaattis- luonnontieteellinen osaaminen ja yhteiskunta- ja
työelämäosaaminen), neljästä pakollisesta ja kolmesta valinnaisesta
ammatillisesta tutkinnon osasta. Tutustu tutkintoon tarkemmin osoitteessa
www.eperusteet.opintopolku.fi. Tarvittaessa opiskelija osallistuu
oppimisvalmiuksia parantaviin opintoihin.
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. 1,5 vuotta tai henkilökohtaisen suunnitelman
mukaan.
HINTA JA TUET
Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Kuluja tulee kirjahankinnoista ja
erilaisista korttimaksuista (esim. hygieniapassi ja työturvallisuuskortti).

Päiväkoulutus
Opiskelu on päätoimista, joten siihen voi hakea KELAn 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
HAKUOHJE

Turun ammatti-instituutti, Juhannuskukkulan koulutalo
Kukkulakuja 3, Turku
Hakuaika päättyy 12.11.2018. Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä
sähköinen hakulomake osoitteessa www.turkuai.fi/jatkuva_haku ja
osallistumalla pakolliseen valintahaastatteluun.
Haastattelut pidetään 20.–21.11.2018 Juhannuskukkulan koulutalolla.
Tilaisuuteen lähetään kutsu sähköpostitse. Opiskelijat valitaan
valintaperusteet täyttävistä hakijoista.
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
Tiimivastaava Sonja Kannisto, puh. 044 907 3935 tai sonja.kannisto@turku.fi

