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VALMA ?

 Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

 Yhdistää neljä nivelvaiheen koulutusta ( ammattistartti, 

kotitalousopetus, maahanmuuttajien valmistava ja vammaisten 

valmentava ja kuntouttava 1)

 Hakuaika 14.4.-29.4. (erityisopetuksena) ja  19.5.-21.7

 Koulutus alkaa 1.8.15

 60 osp

 Järjestämisluvat
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Järjestämislupahakemuksesta 

kriteereitä koulutuksenjärjestäjille

 Kohderyhmät (koulutusvalintansa suhteen epävarmat, puutteelliset 
opiskeluvalmiudet, maahanmuuttajat, erityistä tukea tarvitsevat, 
oppisopimuskoulutuksesta kiinnostuneet)

 Ohjataan/polutetaan koulutukseen osallistuvat opiskelijat tutkintotavoitteeseen 
koulutukseen ensisijaisesti oman koulutustarjonnan puitteissa

 Riittävä volyymi ylläpitää pääasiassa monialaista koko ammatillisen koulutuksen 
palveluvalikoimaa tai erikoistuneempaa palveluvalikoimaa(esim. aikuiskoulutus)

 Erityisosaaminen, henkilöstö, pedagogiset menettelyt, oppimisympäristöt, 
tukipalvelut, laadunhallinnan menettelyt ja monipuoliset ja toimivat 
työelämäyhteydet

 Edellytykset ylläpitää toiminta-alueellaan toimipiste- ja palveluverkkoa, joka 
turvaa työelämän ja yksilöiden tarpeisiin vastaavaan koulutuksen 
saavutettavuuden
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VALMA- opiskelijalle

 jäit yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa

 haluat vielä miettiä, mikä olisi sinulle sopiva ala

 haluat korottaa perusopetuksen arvosanoja

 vahvistat opiskelu- ja oppimistaitoja

 saat tietoa ja yksilöllistä ohjausta ammatillisen opiskelupaikan löytämiseksi

 jos olet maahanmuuttaja, voit parantaa suomen kielen taitoja (A2.2)

 voit tutustua ja valmentautua oppisopimuksella kouluttautumiseen

 saat käytännön työkaluja arkeen ja oman hyvinvoinnin vahvistamiseen

 sinulla on jo opiskelupaikka, mutta opintosi uhkaavat keskeytyä, kun et koe 

olevasi oikealla alalla
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Koulutuksen rakenne

Pakollinen koulutuksen osa 10 osp

 Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien 

hankkiminen 

Valinnaisen koulutuksen osat, yhteensä 50 osp

 Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen 10-30 osp

 Työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen 10-20 osp

 Arjen taitojen ja hyvinvoinnin vahvistaminen 10-20 osp

 Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osat tai osa-alueet 0-10 osp

 Vapaasti valittavat opinnot 0-5 osp
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Lahdenkauppi

11/14
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Koulutuksen tavoitteet

 Yksilölliset opintopolut /opiskelijalähtöisyys/ 
HOPS(HOJKS)

 Joustava siirtyminen tutkintotavoitteiseen 
koulutukseen

 Edistää nivelvaiheen joustavuutta/ Alueellinen 
yhteistyö nivelvaiheen sidosryhmien kanssa

 Lisätä ammatillisen peruskoulutuksen läpäisyä

 Yhteistyötä talon sisällä ja ulospäin
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VALMA- opiskelijalle

 Valmiuksia ammatilliseen peruskoulutukseen

 Alavalinta selkeämmäksi

 Laajasti valinnaisuutta

 Motivaatiota opiskeluun

 Arki toimivaksi
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KIITOS 
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