Talotekniikan perustutkinto - putkiasentaja,
ilmanvaihtoasentaja
Tekniikan alat

Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala, ilmanvaihtoasentaja
Ilmanvaihtoasentaja voi tehdä ilmastointipeltisepän ja ilmanvaihtoasennuksen töitä muun muassa talotekniikkaan erikoistuneissa alan
yrityksissä. Hän voi myös ryhtyä yrittäjäksi.
Ilmanvaihtoasentaja asentaa, korjata ja huoltaa rakennusten ilmastointilaitteita ja palvelee asiakassa talotekniikkaan liittyvissä asioissa.

Putkiasennuksen osaamisala, putkiasentaja
Putkiasentajan työpaikkoja ovat muun muassa uudisrakennus- ja saneeraustyömaat, teollisuuden yritykset sekä talotekniikkaan
erikoistuneet alan yritykset. Putkiasentaja voi ryhtyä myös yrittäjäksi.
Putkiasentaja osaa asentaa, korjata ja huoltaa rakennusten lämpö- ja vesiputkistoja, vastata omasta osuudestaan lämpö- ja vesiurakassa
uudis- ja korjausrakennustyömailla sekä palvella asiakasta talotekniikkaan liittyvissä asioissa.

Hakeutuminen
Yhteishaku
Yhteishaun seuraava hakuaika on helmi-maaliskuussa 2020 osoitteessa www.opintopolku.fi.
Jos sinulla ei ole aikaisempaa ammatillista tutkintoa tai olet peruskoulun päättänyt, voit hakea koulutukseen yhteishaussa. Yhteishaussa
vapaiksi jääneille opiskelupaikoille haetaan Keudan Jatkuvan haun kautta, tältä sivulta löytyvällä hakulomakkeella.
Jatkuva haku
Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Kutsumme kaikki hakijat haastattelu- ja ohjauspäivään sähköpostitse.
Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein.
Saat automaattisen vahvistusviestin hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Tutkinnon suorittaminen
Ilta-monimuoto tai päiväkoulutus

Koulutuksen kesto 2-3 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaan.
Mahdollisuus suorittaa näytöt suoraan ilman valmistavaa koulutusta.
Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.
Monimuotokoulutus sisältää lähi- ja etäpäiviä sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Kielitaitovaatimukset
Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostiisi kutsun kielikokeeseen
(kielitaitovaatimus B1.1).

Edellytykset opiskelulle
Ilta-monimuotokoulutus edellyttää alan työpaikkaa, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Kustannukset
Koulutus on maksutonta.
Hakulomakkeessa kysytään koulutuksen maksajaa, voit klikata tähän "HAKIJA" ja pääset eteenpäin. Maksajaa kysytään hakulomakkeessa,
koska ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa on opiskelumaksu ja niissä käytetään samaa hakulomaketta kuin maksuttomissa
perustutkinnoissa.

Mihin tähtäät opintojen jälkeen?
Valmistuttuasi Keudasta sinulla on uusi ammatti, joka tarjoaa sinulle uusia työmahdollisuuksia. Ura- ja rekrytointipalvelu Voima auttaa sinua
kohti työelämää.
Ammatillinen perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Keudan opiskelijana sinulla on myös
mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo opintojen aikana ns. väyläopintoina.
Myöhemmin työkokemusta hankittuasi voit jatkaa opintojasi Keudassa ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon.
Alalle sopivia ammatti- tai erikoisammattitutkintoja Keudassa:
Yrittäjän ammattitutkinto
Jos etenet urallasi esimies- tai johtotehtäviin, voit vahvistaa osaamistasi suorittamalla Keudassa:
Lähiesimiestyön ammattitutkinnon
Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon
Keudassa voit myös hankkia eri aloilla tarvittavia pätevyyksiä ja sertifikaatteja mm. korttikoulutuksiin tai
muuhun täydennyskoulutukseen osallistumalla.
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