Palkallista koulutusta oppihaluisille
Ammatillisten opintojen suorittaminen työpaikalla käytännön työtehtävien
yhteydessä on erinomainen väylä ammatillisen tutkinnon suorittamiseen heille,
joita luokkahuoneessa oleminen ei motivoi, sillä koulutuksen oppiaika sisältää
vain 20 % koulunpenkillä istumista. Suoritettavat tutkinnot vaihtelevat
ammatillisesta perustutkinnosta erikoistutkintoon, lisäksi tarjolla on laaja
mahdollisuus erilaisiin lisäkoulutuksiin. Jopa yrittäjäksi aikova voi valita
oppisopimuksen koulutusväyläkseen.
Kauhajoella
Autokorjaamo
PM-Paintingillä
oppisopimuskoulutuksensa
huhtikuussa päättävä Joni Latvala on yksi heistä, jotka ovat valinneet
ammattitutkinnon suorittamiseen tämän enemmän käytännönläheisemmän
koulutusmahdollisuuden.
– Olin ollut jo täällä maalaamossa ennemmin työharjoittelussa, kertoo Latvala
ja jatkaa, ala alkoi kiinnostaa ja niin sitten tehtiinkin tuo oppisopimus. Maalaus
on minusta tosi mielenkiintoista, mutta sen lisäksi työnkuvaan kuuluu paljon
muutakin, kuten esimerkiksi korin oikaisua, erilaisia pohjatöitä sekä
kylkipalojen vaihtoa.
Joni on kokenut koulutusaikansa erittäin kiinnostavaksi ja mukavaksi sekä
työpaikan hengen hyväksi. Erinomaisena asiana hän pitää varsinkin sitä, että
saa laittaa saamansa opit heti käytäntöön.
– Kun olin työharjoittelussa, työnantajani kertoi mahdollisuudesta opiskella oppisopimuksella ja niinpä minä hankin JAKK:in
sivuilta lisätietoa ja viikon päästä olinkin sitten jo opiskelemassa, muistelee Latvala. Koulutuksen lisäksi tässä saa samalla sitä
työnantajien arvostamaa tärkeää työkokemusta.
– Olen ollut todella tyytyväinen, että lähdin mukaan tähän koulutukseen, pian valmistuva Latvala kehuu ja suosittelee
muillekin oppisopimuskoulutusta, sen kautta pääsee niin helposti töihin. Ja jos vain on mahdollista, niin jään PM-Paintingille
töihin vastaisuudessakin.
Autokorjaamo PM-Paintingin omistaja Pasi Mattilalla on vain hyvää sanottavaa oppisopimuskoulutuksesta.
– Tämä on ollut tosi hyvä vaihtoehto. Joni oli ensin täällä kuukauden työssäoppimassa ja sitten tehtiinkin kahden vuoden
oppisopimus. Siinä ajassa ehtii jo oppia vähän enemmänkin, eikä vain perusteita, tuumiskelee Mattila ja lisää, sopimuksen
tekeminen helpottaa yrittäjää työllistämään lisäväkeä.
Mattila ja muut korjaamon työntekijät ovat opettaneet ja neuvoneet Jonia tämän koulutusaikana. Oppisopimusopiskelijoille
Pasi Mattilalla on hyvä neuvo; jos on vähänkään epävarma miten tehdä jotakin kannattaa aina kysyä, eikä jälkikäteen miettiä,
minkä takia jokin meni pilalle.
– Opiskelijalle maksetaan vähintään minimiperuspalkkaa. Oppisopimuskoulutus on tosi hyvä systeemi molemmille
osapuolille, toteaa Mattila, eikä ole väliä onko opiskelija vanhempi henkilö vai nuori, tarvitaan vain halua oppimiseen. Olenkin
suositellut tätä mahdollisuutta kaikille asiasta kiinnostuneille.

