HYVÄT YRITYKSET

Osaamista työelämän tarpeisiin

Osaavalle työvoimalle on jatkuva
kysyntä – ja samalla osaamisen
jatkuva päivittäminen on monella alalla jo lakisääteinen vaatimus.
Salon seudun ammattiopisto tarjoaa monialaista ammatillista koulutusta nuorille, aikuisille, yrityksille sekä työyhteisöille.
Ammattiopistossa on vuosittain
yli 4000 opiskelijaa, joista tutkinnon suorittajia on noin 3500.
Koulutusaloja on 21 ja erilaisia
tutkintoja 53.
- Meillä voi suorittaa ammatillisia perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja - tai hankkia täydentävää lisäkoulutusta, kertoo muun
muassa autoalasta ja logistiikasta vastaava koulutusalajohtaja
Mikko Silfverberg.
Esimerkiksi logistiikan perustutkinto-opinnoista Salon seudun ammattiopistossa valmistuu
ammattilaisia mm. varastonhoitajista yhdistelmäajoneuvonkuljettajiin.

tapa suorittaa ajokortti, toteaa
Silfverberg.
- Osatutkinnon kautta opiskelija voi laajentaa omaa osaamispohjaansa ja varmistaa asemaansa työelämässä. Ja jos
motivaatiota riittää, voi suorittaa
tutkinnon muutkin palikat.
Myös perustutkinnon osia
pystytään nykyisin yhdistelemään joustavasti yksilöllisen
HOKS:in mukaan.
- Logistiikan opiskelija voi valita osioita esimerkiksi maarakennuskoneen kuljettajan koulutuksesta. Tai päinvastoin: maarakennusalan opiskelija voi suorittaa myös logistiikan ammattipätevyyden ja C-ajokortin, Mikko
Silfverberg kuvailee.

Kuljettajien ammattipätevyyskoulutukset

Osaaminen ratkaisee
työmarkkinoilla

Logistiikan opiskelijat pääsevät harjoittelemaan käytännön töitä Salon seudun ammattiopiston monipuolisen kuljetuskaluston ansiosta.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään
opiskelun alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon jo olemassa oleva osaaminen. Esimerkiksi aikuisopiskelija voi olla ammatinvaihtaja, jolla on työkokemusta
usealta alalta.
Ammatilliseen koulutukseen
sisältyy aina myös työpaikalla tapahtuvaa oppimista, joka toteutetaan koulutussopimuksella tai
oppisopimuksella alan työpaikassa.

- Silloin yrityksessä myös opitaan tuntemaan opiskelija ja hänen palkkaamisensa on myöhemmin helpompaa: suuri osa
opiskelijoistamme työllistyy tätä
kautta, sanoo myynti- ja markkinointipäällikkö Mika Rautiainen.

Opintopolun voi rakentaa
palikoista
Salon seudun ammattiopiston
monialainen
koulutustarjonta
luo mahdollisuuksia yksilöllisiin
opintopolkuihin. Jos on tarvetta
vain päivittää tai laajentaa osaa-

mistaan, on mahdollista suorittaa vain osia tutkinnosta.
- Jos opiskelijalle esimerkiksi on jo kuorma-autokortti, hän
voi laajentaa osaamistaan yhdistelmäajoneuvon kuljettajaksi, kun valitaan tietyt tutkinnon
osat. Se on myös edullisempi

Aikuisopiskelijat voivat täydentää pätevyyttään ja osaamistaan
niiltä osin kuin se on opiskelijalle itselleen tai työnantajayritykselle tarpeen. Salon seudun ammattiopistosta järjestää täydennyskoulutusta moneen tarkoitukseen.
- Esimerkiksi kuljettajien ammattipätevyyden päivitys on oltava kunnossa tulevana syksynä. Ammattikuljettajien on vuoden 2007 lain mukaan saatava
jatkokoulutusta 5 vuoden aikana
5 päivää, koulutussihteeri Tarja
Rask muistuttaa.

www.sskky.fi
Salon seudun ammattiopisto
Hyvoninkatu 1, 24240 Salo
Taitajankatu 2-8, 24240 Salo
Vaihde 02-77041

ilmoitus

- Järjestämme jo kevään aikana kuljettajien koulutuspäiviä, jotka voi suorittaa yksittäin
tai kaikki viisi kerralla. Sisältönä
on pakollisen ennakoivan ja taloudellisen ajon kurssin lisäksi valinnaisia koulutuksia.
- Voimme tarvittaessa tehdä myös yrityskohtaisesti räätälöityjä ammattipätevyyskoulutuksia. Uutuutena on esimerkiksi fysioterapeutin vetämä kuljettajan kunto ja hyvinvointi -koulutus.
Muita lyhytkursseja Salon
seudun ammattiopistossa ovat
tyypillisesti erilaiset lupakorttikoulutukset, kuten anniskelu- ja
hygieniapassit sekä ensiapukoulutukset.

Ammattipätevyyden
jatkokoulutuspäivät:
• 18.4. Vesityökortti
• 20.5. Ennakoiva ajo
• 21.5. Trukkiturvallisuus
• 22.5. Tieturva 1
• 23.–24.5. Ensiapu, sis. EA
1-kortin
• 13.6. Kuljetusalan työturva, sis.työturvakortin
• 26.–27.8. Ensiapu
• 28.8. Ennakoiva ajo
• 29.8. Kuljetusalan työturva
• 30.8. Tieturva 1
Lisätietoja ammattipätevyyskoulutuksista:
Tarja Rask, puh. 044-7704
279 tai myynti@sskky.fi

