Maarakennuskoneenkuljettaja,
rakennusalan perustutkinto
25.2.2019 alkaen, päivä- tai oppisopimuskoulutus
Haluaisitko työskennellä rakennusalan/infra-alan tehtävissä tai haluat kehittää
ammattitaitoasi työn ohella? Haluatko virallisen ammatillisen tutkinnon, joka
mahdollistaa jatko-opinnot esim. ammattikorkeakoulussa?
Voit osallistua koulutukseen joko hakeutumalla päiväkoulutukseen tai solmimalla
oppisopimuksen.
VALINTAPERUSTEET
- Oppisopimuskoulutus edellyttää alan työpaikkaa, jonka opiskelija hankkii
itse ennen opiskelun aloittamista
- Soveltuvuus alalle
- Motivaatio
- Koulutuksen tarve
- Edellytykset opiskeluun
TUTKINNON MUODOSTUMINEN
Rakennusalan perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä. Tutkinto
muodostuu ammatillisista tutkinnon osista (145 osp) ja yhteisistä tutkinnon
osista (35 osp). Tutustu tutkintoon tarkemmin osoitteessa
www.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 riippuu opiskelijan aikaisemmista opinnoista ja
työkokemuksesta. Päivätoteutuksessa lähipäiviä 4-5 viikossa.
Koulutukseen sisältyy myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista.
Oppisopimusopiskelussa lähipäiviä on pääsääntöisesti yksi lähipäivä
viikossa.
HINTA JA TUET
Koulutus on opiskelijalle maksutonta. Opiskelijan omavastuuosuus
ammatillisten aineiden materiaaleista (myös ammattipätevyysmateriaali)
sekä korteista on 80 €. Maksu suoritetaan heti koulun alettua oppilaitoksen
toimistoon. Lisäksi opiskelijalle voi tulla kuluja oppikirjoista ja muista
opiskelutarvikkeista.

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
HAKUOHJE

Turun ammatti-instituutti, Hamppukatu 2, Turku
Hakuaika päättyy 31.12.2018. Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä
sähköinen hakulomake www.turkuai.fi/jatkuva_haku ja osallistumalla
pakolliseen valintahaastatteluun.
Valintahaastatteluihin lähetetään erillinen kutsu.
Mikäli sinulla on aikaisempaa osaamista tai koulutusta rakennusalalta, ota
yhteys opinto-ohjaajaan (Heli Kemi, puh. 044 907 3152 tai
heli.kemi@turku.fi) keskustellaksesi mahdollisuuksistasi aloittaa opiskelu
jo aiemmin.
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 Tomi Myllärinen, puh. 040 648 1827 tai tomi.myllarinen@turku.fi
Opinto-ohjaaja Heli Kemi, puh. 044 907 3152 tai heli.kemi@turku.fi

