Rakennusalan perustutkinto, talonrakentaja
Tutkintonimike: Talonrakentaja
Koulutusalat: Tekniikan alat
Osaamisalat: Talonrakennuksen osaamisala
Koulutus alkaa: 04.08.2022

Haluatko työskennellä alalla, jossa näet omien kätesi jäljen? Talonrakennuksen osaamisalan
suorittaneena pääset tekemään talonrakennustyömaan monipuolisia ja vaihtelevia töitä.
Osaat tehdä talon perustusvaiheen töitä sekä ulko- ja väliseinätyöt sekä vesikaton
runkotyöt eristystöineen suunnitelmien ja asiakirjojen mukaan.

Kenelle tarkoitettu
Talonrakentajan työssä korostuvat kädentaidot, joustavuus ja huolellisuus.
Talonrakentajana sinua ei huimaa korkeat paikat ja pystyt seuraamaan tarkoin
työturvallisuusvaatimuksia. Rakennuspuuhissa korostuu myös hyvä fyysinen kunto.
Kenelle tarkoitettu
Kyseessä kevään 2022 yhteishaun koulutus.
Koulutuspaikkojen määrä: 22
Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 16.6.2022.
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Yhteiset tutkinnon osat
Yhteiset tutkinnon osat, joiden kokonaislaajuus on 35 osaamispistettä (osp), sisältyvät
kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin.
Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy sekä pakollisia (26 osp) että valinnaisia (9 osp)
osaamistavoitteita.
Pakolliset osaamistavoitteet (26 osp) muodostuvat kolmesta tutkinnon osasta:
viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)
matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp)
yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp)
Valinnaisia osa-alueita tulee valita yhteensä 9 osp. Voit valita valinnaiset osaamistavoitteet
vapaasti yhdestä tai useammasta tutkinnon osasta.
Yhteishaun ryhmissä opiskellaan yhteiset tutkinnon osat pajoissa. Opiskelu tapahtuu
pääsääntöisesti tietokoneella, mutta pajassa käytetään myös kirjoja ja muuta materiaalia
oppimiseen. Yhdessä pajassa on opiskelijoita eri tutkinnoista.
Jatkuvan haun kautta tulevat opiskelijat opiskelevat pääsääntöisesti yhteiset tutkinnon
osat verkko-opintoina.

Koulutuksen hinta
Hinta: 0€
Oppivelvollisuuden lain piirissä olevat opiskelijat
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Koulutus on maksuton oppivelvollisuuslakia koskeville opiskelijoille sen kalenterivuoden
loppuun, jona opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus koskee seuraavia:
opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
tutkintoon kuuluvat välttämättömät lupakortit ja pätevyydet
Oppivelvollisuuslaki koskee pääosin vuonna 2005 tai sen jälkeen syntyneitä henkilöitä.
Oppivelvollisuuslaista voi lukea lisää Opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilta.
Muut opiskelijat
Myös muille opiskelijoille itse koulutus on maksutonta. Kustannuksia saattaa aiheutua
kuitenkin seuraavista:
opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
tutkintoon kuuluvat välttämättömät lupakortit ja pätevyydet

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).
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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 sisältöä, siirtää koulutuksen ajankohtaa sekä
peruuttaa koulutus.

Jatko-opintomahdollisuudet
Ammatillisia opintoja voi jatkaa työelämässä ammatti- ja erikoisammattitutkintojen
suorittamisella. Perustutkinnon suorittamisen jälkeen voit erikoistua erilaisiin rakennusalan
tehtäviin tai voit lähteä jatko-opiskelemaan ammattikorkeakouluun esimerkiksi
rakennusinsinööriksi tai yliopistoon diplomi-insinööriksi.

Tälläisiin töihin voit päästä

Enemmän osaamista – Torikatu 18, PL 67, 05801 Hyvinkää | Vaihde (019) 778 3000 |
info@hyria.fi | www.hyria.fi

Työpaikkoja tarjoavat muun muassa rakennusliikkeet, rautakaupat sekä elementti- ja
rakennusaineteollisuus. Laaja-alaisen osaamisen korostuessa koulutetut työntekijät
työllistyvät hyvin.

Lisätietoja koulutuksesta
Lisätietoja saat Opetushallituksen ePerusteet -palvelusta:
Rakennusalan perustutkinnon perusteet

Lisätietoja:
Hakijan palvelut
Puhelinnumero
020690159
Sähköposti:
hakijanpalvelut@hyria.fi
Ota yhteyttä
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