UUDISTUVA AMMATILLINEN
KOULUTUS PALVELEE TYÖELÄMÄÄ
Kaipaatko osaavaa työvoimaa erityisalallesi?
Kiinnostaako osaamisen kehittäminen?
Ammatillisesta koulutuksesta saat apua moniin eri
tarpeisiin ja tilanteisiin.

Apua henkilöstön osaamisen
päivittämiseen
ÆÆ Osaamista on helppo hankkia ja täydentää
työelämässä eteen tulevien tarpeiden mukaan.
ÆÆ Oppilaitoksesta saa tukea ja asiantuntemusta
yrityksen toiminnan kehittämiseen, esim. uusien
teknologioiden tai toimintatapojen käyttöönottoon.
ÆÆ Osaamistarpeeseen voidaan vastata joustavasti
tutkintojen, tutkintojen osien sekä tutkintoon
johtamattoman koulutuksen avulla.
ÆÆ Opiskelu suunnitellaan ja toteutetaan yrityksen ja
työntekijän tarpeiden mukaisesti.
ÆÆ Koulutusta voidaan järjestää myös henkilöstökoulutuksena. Tällöin työnantaja osallistuu
koulutuksen kustannuksiin.

Osaamista yrittäjälle itselleen
ÆÆ Yrittäjien osaamista ja omistajavaihdoksia voidaan
tukea tutkintojen ja tutkinnon osien avulla. Yrittäjä
voi hankkia tarvitsemaansa osaamista myös
oppisopimuskoulutuksella.
ÆÆ Koulutusta on tarjolla myös niille, jotka harkitsevat
yrittäjiksi ryhtymistä. Omistajanvaihdoksen edessä
oleva yritys voi kouluttaa uuden jatkajan.

Opiskelu työpaikalla suunnitellaan ja
toteutetaan yhdessä työpaikan kanssa
ÆÆ Oppilaitoksen asiantuntijat kulkevat yrityksen rinnalla
opiskelujen ajan. Opettaja vastaa siitä, että osaamista
kertyy suunnitellulla tavalla ja ohjaa opiskelijaa
yhteistyössä yrityksen edustajan kanssa.

ÆÆ Koulutukseen voi päästä joustavasti läpi vuoden.

Tukea uusien työntekijöiden
rekrytointiin
ÆÆ Jos valmista osaajaa ei löydy, työsopimukseen
perustuvalla oppisopimuksella tai ilman työsuhdetta
tapahtuvalla koulutussopimuksella voi kouluttaa
työntekijän yrityksen tarpeisiin.
ÆÆ Työvoimakoulutuksella voi kouluttaa työttömästä
osaajan työpaikan tarpeisiin. Työvoimakoulutus on
osa ammatillista koulutusta.

Kiinnostuitko?
Ole yhteydessä alueesi
ammatilliseen oppilaitokseen, josta saat
lisätietoja mahdollisuuksista.
Oppisopimuksesta löydät tietoa täältä
www.oppisopimus.fi

ÆÆ Työpaikalla järjestettävissä näytöissä yritys näkee,
mitä opiskelijat oikeasti osaavat.

Turvaa osaavien työntekijöiden
saatavuutta pidemmällä aikajänteellä
ÆÆ Opiskelu työpaikalla tarjoaa hyvän mahdollisuuden
rakentaa työmarkkinoille tulevien opiskelijoiden
ammattitaitoa.
ÆÆ Yritysten ja ammatillisen koulutuksen tiivis yhteistyö
ja kumppanuudet auttavat oppilaitoksia suuntaamaan
koulutusta alueen ja alan yritysten tarpeiden
mukaisesti.
ÆÆ Yhteistyön kautta yritys voi vaikuttaa työnantajakuvaansa ja myös koko alan vetovoimaisuuteen
työmarkkinoille tulevien silmissä.

Mikä ammatillinen koulutus?
Ammatillisen koulutuksen järjestäjiä on maas
samme noin 160. Ammatillisissa oppilaitoksissa
voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon,
ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.
Lisäksi voi suorittaa osia tutkinnoista tai
kulloiseenkin tarpeeseen räätälöitävää tutkintoon
johtamatonta koulutusta. Ammatillisesta
koulutuksesta voi jatkaa ammattikorkeakouluun
tai yliopistoon.

