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opi työtä 
tekemällä!

Tuotantokoulu 
eli oppiminen työtä 

tekemällä on vaihtoehto, 
kun mietit uutta 

suuntaa elämälle!

Hakeutuminen

Tuotantokouluun haetaan vapaamuotoisesti ympäri 

vuoden. Valitsemista edeltää aina haastattelu sekä 

erikseen sovittava työkokeilujakso.

Ota yhteyttä!

Tuotantokoulu on vaihtoehtoinen tapa kouluttautua 

silloin, kun työpainotteinen opiskelu tuntuu sopivam-

malta vaihtoehdolta kuin teoriapainotteinen. 

Tuotantokoulussa oppimisympäristö vastaa oikeaa 

työympäristöä. Opiskelu tapahtuu työssä oppimalla 

ja käytännöstä teoriaan etenemällä. Tuotantokoulu 

on mahdollista toteuttaa joko Parik-säätiön työpajan 

tiloissa tai Aikuiskoulutuskeskuksen tiloissa pajamai-

sessa oppimisympäristössä.

Tuotantokoulun avulla edistetään miesten koulu-

tuksellista tasa-arvoa, kokeillaan eri koulutusalojen 

yhdistelmiä sekä tuetaan miehiä kouluttautumaan ja 

työllistymään heitä kiinnostavalle alalle.
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KEnelle?

PlanB -tuotantokoulu on suunnattu työttömille työnha-

kijoille ja työelämän ulkopuolella tai syrjäytymisvaarassa 

oleville miehille:

• joilla ei ole ammatillista tutkintoa

• ovat keskeyttäneet aiemman koulutuksen

• opinnot uhkaavat keskeytyä

• jotka haluavat vaihtaa alaa

• jotka tarvitsevat ammatillisen  

 osaamisen päivittämistä

• joilla on vähäinen työkokemus.

Parik ja AKK yhdessä!

Parik-säätiö mahdollistaa

• Vaihtoehtoisen oppimisympäristön Parik- 

 säätiön tiloissa asiakkaan tarpeet ja edellytykset  

 huomioiden

• Työn tekemiseen ja työyhteisön jäsenyyteen  

 perustuvan oppimisen ja toiminnan

• Riittävät ja osaavat yksilö- ja työvalmennuksen  

 resurssit

Aikuiskoulutuskeskus mahdollistaa

• Koulutuksen suunnittelun, opetuksen ja ohjauksen  

 yksilöllisen opetussuunnitelman mukaisesti

• Tarvittaessa erityisopettajan palvelut

MITEN tuotantokoulu toimii?

Työpajojen oppimisympäristössä

• työpajat tarjoavat työvaltaisen oppimisympäristön, 

jossa vahvistetaan asiakkaiden työelämävalmiuksia ja 

osaamista työ- ja yksilövalmennuksen keinoin

• tehdään sekä arkielämän että työelämätaitojen  

kartoitus sekä pyritään löytämään asiakasta kiinnostava 

tai hänelle soveltuva ala

• laaditaan asiakkaalle yksilöllinen jatkosuunnitelma  

Tuotantokouluun siirtymiseksi

Tuotantokoulussa

• kouluttajat ja erityisopettaja vastaavat asiakkaan 

henkilökohtaisten opetussuunnitelmien tekemisestä, 

opettamisesta ja opiskelija-arvioinnista

• työ- ja yksilövalmentajat vastaavat yksilöllisten 

valmennussuunnitelmien tekemisestä ja toteutuksesta 

sekä osaamisen tunnistamisesta työpajalla

• Parik-säätiö vastaa ohjauksesta työpajan töissä, 

työnjohdosta, työpajan tiloista ja välineistä sekä 

työturvallisuudesta

• kouluttajat ohjaavat ja tukevat asiakasta osaamisen 

kerryttämisessä ja tutkinnon osien suorittamisessa ja 

muista järjestelyistä tuotantokoulussa

• erityisopettaja selvittää mahdollisia jakson aikana 

ilmeneviä työllistymisen esteitä ja ohjaa asiakasta 

oikeaan suuntaa

• Erityisopettaja ohjaa ja pyrkii ennalta ehkäisemään 

mahdollisia oppimisen esteitä ja arvioimaan erityisen 

tuen tarpeita jakson aikana
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Tuotantokoulusta kiinnostuneet asiakkaat ovat 

työttöminä työnhakijoina ja tulevat työhallinnon asian-

tuntijoiden lähettäminä Parik-säätiön palveluohjaajan 

tai yksilövalmentajan haastatteluun. Haastattelussa 

selvitetään aiempi työ- ja koulutushistoria ja motivaatio 

hakeutua Tuotantokouluun. Valitut asiakkaat sijoittuvat 

Parik-säätiön työpajoihin, joissa he pääsevät kokeile-

maan eri aloja oikeissa työympäristöissä (esim. metalli, 

keittiö, puhdistuspalvelu, logistiikka, ympäristöala). Kysy 

lisää muista aloista.


