Tuotantotekniikan ammattitutkinto
Toteutustapa: Päivä
Koulutusalat: Tekniikan alat
Osaamisalat: Koneistuksen osaamisala

Teknologiateollisuus tarvitsee osaavaa työvoimaa. Tuotantotekniikan ammattitutkinto
perehdyttää oman osaamisalasi tuotantoprosesseihin. Opit lisäksi käyttämään työssä
tarvittavia koneita, laitteita ja materiaaleja sekä automaatio- ja digitaalisia sovelluksia.

Kenelle tarkoitettu
Koulutus on tarkoitettu alalla työskenteleville, jotka haluavat suorittaa ammattitutkinnon.
Työssä vaaditaan itsenäistä ja vastuullista työskentelytapaa sekä tarkkuutta ja
huolellisuutta.

Toteutus
Koulutus toteutetaan non-stop -periaatteella, jolloin opiskelun aloittaminen voi tapahtua
opiskelijan ja työpaikan tarpeen mukaan. Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen (noin 1,5 2 vuotta).
Tutkintokoulutus on monimuoto-opiskelua, koostuen lähiopetuksesta (noin 4
päivää/kuukausi) ja etäopiskelusta (myös verkko-opiskelua) sekä työpaikalla
järjestettävästä koulutuksesta. Lähiopetuksessa on joulu- ja kesätauot.
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Lähiopetuksen määrää on yksilöllisesti kasvattaa, hallityötiloissa toteuttavien harjoitusten
sitä edellyttäessä. Opintoihin sisältyy lisäksi henkilökohtaista opintojen ohjausta.

Hakeutuminen
Koulutukseen on jatkuva haku. Vastuuvalmentaja ottaa yhteyttä hakijaan mahdollisimman
pian hakemuksen saapumisesta. Huomaathan, että sinulla tulee olla työpaikka, joka tukee
tutkinnon suorittamista.

Koulutuksen hinta
Hinta: 450€
Jos opiskelijan tavoitteena on koko tutkinnon sijaan tutkinnon osan tai osien
suorittaminen, maksu määräytyy ko. tutkinnon osan/osien laajuuden (osaamispisteiden)
mukaan.

Opiskele yksilöllisesti (HOKS)
Sinulle laaditaan opintojen alussa opiskelusuunnitelma, jonka mukaan opintosi etenevät.
Opintojen sisältöön ja kestoon vaikuttaa mm. alan aiempi koulutuksesi ja osaamisesi.
Jos sinulla on riittävä alan ammatillinen osaaminen, voit osoittaa ammattitaitosi suoraan
näytöissä ilman koulutukseen osallistumista. Opiskelusuunnitelmasta käytetään nimeä
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS).

Oppisopimus
Koulutus on mahdollista myös oppisopimuskoulutuksena, johon hakeudutaan täyttämällä
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sähköinen taustatietolomake. Huomioithan, että sinulla tulee joko olla olemassa oleva
työsuhde, olet yrittäjä tai olet jo sopinut tulevan työnantajan kanssa mahdollisesta
oppisopimuskoulutuksesta. Lomakkeessa kysytään työpaikan tiedot.
Työsuhteinen oppisopimus: HAKULOMAKE
Yrittäjän oppisopimus: HAKULOMAKE

Peruutusehdot
Tiedotamme opiskelupaikan saamisesta henkilökohtaisesti. Peruutus voidaan tehdä
viimeistään 14 päivän kuluttua opiskelupaikkatiedon saamisesta. Jos opiskelija on aloittanut
koulutuksen tämän ajan sisällä, tässä tapauksessa peruutusoikeus päättyy koulutuksen
aloittamiseen. Peruutusilmoitus tehdään sähköpostilla hakijanpalvelut@hyria.fi.
Maksullisissa koulutuksissa veloitamme koko opiskelijamaksun, mikäli koulutukseen valittu
jättää saapumatta ilman peruutusilmoitusta. Opiskelijamaksua ei palauteta, jos opiskelija
keskeyttää koulutuksen.
Peruutusehdot eivät koske oppisopimusopiskelijaa.
Oppilaitoksella on oikeus muuttaa koulutuksen hintaa ja sisältöä, siirtää koulutuksen
ajankohtaa sekä peruuttaa koulutus.

Jatko-opintomahdollisuudet
Tutkinto tuottaa kelpoisuuden korkeakouluopintoihin ja erikoisammattitutkintoon.
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Tälläisiin töihin voit päästä
Koneistuksen osaamisalan suorittanut voi toimia CNC-koneistajana, valumallinvalmistajana
tai työvälinevalmistajana konepajaympäristössä.
Tutkinnon suorittanut voi valinnoistaan riippuen toimia tuotannon kehitysprojekteissa,
teollisuuden hankintatoiminnassa, työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja työympäristön
suojelun kehittämistehtävissä tai robotiikan hyödyntämistehtävissä.

Lisätietoja koulutuksesta
Lisätietoja saat Opetushallituksen ePerusteet -palvelusta:
Tuotantotekniikan ammattitutkinnon perusteet

Lisätietoja:
Hakijan palvelut
Puhelinnumero
020690159
Sähköposti:
hakijanpalvelut@hyria.fi
Ota yhteyttä
Panu Pesonen
Kouluttaja
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Puhelinnumero
0505266041
Sähköposti:
etunimi.sukunimi@hyria.fi
Ota yhteyttä
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