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kouluttaja, Ammattiopisto Luovi

Tavoitteena työelämä
Palveluavustaja koulutus
alkoi Ammattiopisto Luovissa Tampereella syyskuussa. Vastaavassa koulutuksessa on mahdollista
opiskella myös Joensuussa ja Oulussa. Koulutus
kestää lukuvuoden.
Opiskelunsa Tampereella aloittivat 10
motivoitunutta aikuisopiskelijaa tavoitteenaan saada uusia tuulia työhönsä
sekä uusia mahdollisuuksia työskennellä avoimilla työmarkkinoilla opintojen jälkeen. Kaikilla opiskelunsa aloittaneilla on pohjana ammatillinen perustutkinto. Opiskelijat ovat iältään 27–54
vuotiaita.
Palveluavustajakoulutus on ammatillisia ja työyhteisövalmiuksia kehittävä
ohjaava koulutusta, jonka tavoitteena
on etsiä osallistujalle työpaikka avustavissa tehtävissä eri aloilta. Koulutuksen kohderyhmänä ovat yli 25-vuotiaat avotyössä esimerkiksi keittiö-, siivous- tai toimisto- ja lähettityötehtävissä toimivat henkilöt sekä yli 25-vuotiaat
työ- ja toimintakeskuksen asiakkaat,
jotka tarvitsevat apua itselleen soveltuvan työpaikan etsimisessä näiltä aloilta. Koulutukseen valituilta opiskelijoilta
edellytetään motivaatiota toimia avustavissa tehtävissä.
Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna. Koulutukseen sisältyy lähiopetusta
sekä työssäoppimista, jonka ajankohta
ja laajuus määräytyvät opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Työssäoppimisen tavoitteena on harjaannuttaa ja päivittää käytännön työelämätaitoja sekä mahdollisesti myös työllistyä
yrityksiin opiskelujen päätyttyä.
Koulutuksen painopiste on siis ammatillisten valmiuksien kehittämisessä, jolloin tekemällä oppimisella on tärkeä osuus koulutuksen toteutuksessa.
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Palveluavustaja opiskelijat Joni Malinen ja Miia-Maria Hautamäki esittelivät
Ammattiopisto Luovin toimintaa Tulppaanitalon avoimien ovien päivänä.

Työssäoppimisjaksoilla opiskelija tutustuu uuteen työpaikkaansa ja opiskelee uusia työtehtäviä. Mahdollista on
myös soveltaa jo olemassa olevassa
työpaikassa uusia, koulutuksessa hankittuja taitoja ja valmiuksia ja opiskella
uudentyyppisiä työtehtäviä. Työssäoppimisen sisältö suunnitellaan yhdes-

sä työpaikan kanssa. Jaksojen aikana
kartoitetaan opiskelijoiden valmiuksia
ja soveltuvuutta työtehtäviin. Työssäoppimisjaksojen aikana sekä opiskelijan että työnantajan riittävä tukeminen on merkittävässä asemassa työelämäyhteistyön ja opiskelujen onnistumiseksi.

laitoskeittiölOpiskelija Salla Sarkonen työssäoppimisjaksollaan palvelutalon
on laitoskeittiöl
lä.
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Ammatillisten opintojen sekä työssäoppimisen tavoitteena on myös auttaa opiskelijaa löytämään oma roolinsa työntekijänä ja vahvistamaan hänen
ammatti-identiteettiään ja minäkuvaansa työntekijänä ja osana työyhteisöä.
Opiskelijat perehtyvät työyhteisöjen
sääntöihin, työntekijöihin liittyviin odotuksiin, työturvallisuuteen sekä ergonomisiin työskentelytapoihin ja soveltavat niitä työssäoppimisjaksolla.
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Ammatillisten ja työelämätaitojen lisäksi opetuksessa painotetaan viestintä- ja vuorovaikutustaitojen sekä toiminnallisten perusvalmiuksien harjaannuttamista.
Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä
opiskeluihinsa. Ensimmäinen kuukauden työssäoppimisjakso on takana ja
kaikki suorittivat sen tavallisilla työpaikoilla. Työnantajilta saadun palautteen
mukaan Luovin opiskelijat olivat esi-

merkkinä monille työtovereilleen kohteliaan ja asiallisen käytöksen sekä
työmotivaation suhteen. Opiskelijat kokivat saaneensa riittävästi henkilökohtaista ohjausta ja tukea työnantajiltaan
sekä koulun työvalmentajalta jakson
aikana.
Kaikkien opiskelijoiden mielestä Ammattiopisto Luovi on hyvä paikka opiskella.
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