VALMA
Ammatilliseen koulutukseen
valmentava koulutus

VALMA
Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) on tarkoitettu
sinulle, jos suunnittelet hakemista ammatilliseen koulutukseen tai oppisopimuskoulutukseen. Koulutus kestää enintään yhden vuoden. Koulutuksen
laajuus on enintään 60 osaamispistettä. 30 osaamispisteellä saa kuusi lisäpistettä yhteishakuun. Lisäpisteet ovat voimassa kaksi vuotta.

KOULUTUS SOPII SINULLE, JOS
• sinulla ei ole ammatillista tutkintoa.
• olet päättänyt peruskoulun ja tavoitteenasi
on löytää oma ala.
• olet keskeyttänyt ammatillisen koulutuksen
tai lukiokoulutuksen, eikä sinulla ole opiskelupaikkaa.
• olet maahanmuuttajataustainen ja etsit
sopivaa ammattia ja haluat vahvistaa suomen kielen taitoasi
• suunnittelet alan vaihtoa ja haluat parantaa
valmiuksiasi opiskella ammatillinen tutkinto
• olet työtön työnhakija ja ammattitaitosi on
puutteellinen ja tarvitset valmentavaa koulutusta ennen ammatillisia opintoja
KOULUTUS VOI SISÄLTÄÄ
• ammatinvalinta- ja uraohjaus
• eri ammattialoihin sekä ammatilliseen
koulutukseen tutustuminen
• ammatilliseen koulutuksessa tarvittavien
perustietojen ja –taitojen vahvistaminen
• arkielämän käytännön taidot ja tiedot
• työelämätaidot mm. tutustumalla työelämään oikeilla työpaikoilla
• tarvittaessa suomen kielen opintoja
• ammatillisen tutkinnon osia/osa-alueita
• valinnaisia opintoja
• perusopetuksen arvosanojen korottaminen.

Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen
kehittämissuunnitelma (HOKS). Opiskelun
aikana selvitetään, mitä osaamista tarvitset ja miten VALMAssa opiskelet. Opiskelet
yksilöllisen suunnitelman mukaan. Voit siirtyä
ammatillisiin opintoihin kesken VALMA-opintojen. Oppisopimuskoulutukseen siirtyminen
edellyttää sopivan oppisopimustyöpaikan
löytymistä.
KOULUTUSPAIKAT
Järjestämme valmentavaa koulutusta
• Oulussa Kontinkankaan ja
• Pudasjärven yksikössä
ALOITUS JA HAKEMINEN
Koulutuksen hakutiedot löytyvät osoitteesta
www.opintopolku.fi.
Aloitus on mahdollista myös kesken lukuvuoden, kun koulutuksessa on vapaita
opiskelupaikkoja.
Kaikki hakijat kutsutaan haastatteluihin.
Maahanmuuttajataustaiselta hakijalta varmistetaan riittävä kielitaito.

Työpaikalla
järjestettävään koulutukseen
valmentautuminen 0-20 osp

Hae
www.opintopolku.fi
hakusananat
VALMA, OSAO

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN
VALMENTAVA KOULUTUS – VALMA, 60 OSP *)
Opiskeluvalmiuksien
vahvistaminen
0-30 osp

Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän
perusvalmiudet
0-10 osp
Ammatillisen perustutkinnon osat tai osaalueet 1-15 osp

Osallisuuden ja käytännön
taitojen vahvistaminen
0-20 osp

Työpaikalla
järjestettävään koulutukseen
valmentautuminen 0-20 osp

Valinnaiset
koulutuksen
osat 0-5 osp

*) osp = osaamispiste

Kaikki koulutuksen osat ovat valinnaisia.
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Oulun seudun ammattiopisto OSAO

Oulun seudun ammattiopisto OSAO on monialainen ammattiopisto,
jossa opiskelee 10 000 nuorta ja aikuista. OSAO kouluttaa kymmenessä
yksikössä Oulun seudulla ja Koillismaalla. OSAO kuuluu Oulun seudun
koulutuskuntayhtymään (Osekk).

