MITÄ VALMA ON?
Jokainen opiskelija etenee yksilöllisesti oman
HOPSin mukaisesti, VALMA tarjoaa monipuolisia
opiskelutapoja ja yksilöllisiä opintopolkuja.
Koulutuksessa on yksi pakollinen ja useita valinnaisia koulutuksen osia. Valinnaisista koulutuksen
osasta opiskelija valitsee omien tavoitteiden
mukaisesti 50 osaamispistettä.

Yhteistyöllä
VALMAsta
työelämään ja
oppisopimuskoulutukseen!

OPINNOT 30–60 osaamispistettä
Pakollinen koulutuksen osa 10 osp
Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja
työelämän perusvalmiudet 10 osp
• Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen
- Orientoivat opinnot
- Itsetuntemus
- Koulutuksen ja ammattien tuntemus
- Yleiset oppimisvalmiudet
- Työelämän perusvalmiudet
- Ammatit ja työpaikat
- Työelämän sosiaaliset taidot
- Oppisopimuksen perustiedot

Valmasta
työelämään ja
oppisopimuskoulutukseen

Valinnaiset koulutuksen osat 50 osp
Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen 10–30 osp
- Viestintä- ja vuorovaikutustaidot
- Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
- Yhteiskunnassa tarvittavat taidot
Työssäoppimiseen ja oppisopimuskoulutukseen
valmentautuminen 10–20 osp
- Syventävät työelämätaidot
- Oppisopimuskoulutukseen valmentautuminen
- Ammattialojen syvempi tuntemus
Arjen taitoja ja hyvinvoinnin vahvistaminen 10–20 osp
• Omien voimavarojen tunnistaminen ja hyvinvointi
- Arkielämä ja asuinympäristö, ruoanvalmistus,
		hygienia
Ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osat tai
osa-alueet 0–10 osp
Vapaasti valittavat koulutuksen osat 0–5 osp
Esim. vahvistusta urasuunnitteluun ja lisävalmiuksia
tuleviin ammatillisiin opintoihin

Yhteistyössä
Opetus- ja kulttuuriministeriö

www.valmastatyöelämään.fi

www.valmastatyöelämään.fi

VALMA

OPPISOPIMUS
Työelämään ja
oppisopimuskoulutukseen
valmentautuminen

VALMA on ammatilliseen peruskoulutukseen
valmentavaa koulutusta perusopetuksen
päättäneelle tai maahan muuttaneelle
nuorelle tai aikuiselle.
Opintojen kesto on noin 1 lukuvuosi.
Suoritettu VALMA-koulutus oikeuttaa
yhteishaussa kuuteen (6) lisäpisteeseen.

• Jos haluat oppisopimusopiskelijaksi
sinulla täytyy olla ensin työpaikka.
• Työaikasi voi olla viikossa 25–40 tuntia.
• Työpaikan varmistuttua keskustele
työnantajasi kanssa mahdollisuudesta
opiskella työpaikallasi ja työtehtävässäsi
oppisopimuksella.
• Jos tarvitsette lisätietoa oppisopimusopiskelusta, ottakaa yhteyttä lähimpään
oppisopimuskeskukseen.
• Oppisopimusopintoihin kuuluu myös
opiskelupäiviä oppilaitoksessa.

Työelämään ja oppisopimuskoulutukseen
valmentautumisen (TOV) opinnoissa saat tietoa
käytännön työelämästä ja itselle sopivista
ammateista. Työelämään ja oppisopimuskoulutukseen valmentavissa opinnoissa voit
vahvistaa omia henkilökohtaisia valmiuksia
toimia itseä kiinnostavilla aloilla. Lisäksi
saat kokemuksia ja tietoa oppisopimuskoulutuksesta yhtenä koulutusvaihtoehtona.

VALMA-opinnoissa
• Löydä oma alasi ja suuntasi.
• Korota perusopetuksen arvosanoja.
• Opi elämän ja arjen taitoja.
• Opi työelämäntaitoja.
• Tutustu eri koulutusaloihin.
• Voit tarvittaessa vahvistaa suomen
kielen ja kulttuurin taitojasi.
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VALMA

Etsi työpaikka
tai hae VALMAan.
Ota yhteys Oppisopimuskeskukseen, tehdään sopimus!
Oppisopimusopiskelu alkaa.

Jos haluat oppisopimusopiskelijaksi
sinulla täytyy olla työpaikka. Työaikasi voi olla 25–40 tuntia viikossa.

Työelämätaidot
Aloihin
tutustuminen

TOVpaikan
etsiminen
TOV-polku
VALMA-opiskelija

TOV-polku

Tiedotusta
ja ohjausta
opintopoluista
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