Tuotantotekniikan ammattitutkinto, Levy- ja hitsaustekniikan osaamisala (nro
682190)
Koulutuksen tavoitteena on Tuotantotekniikan
ammattitutkinnon, Levy- ja hitsaustekniikan
osaamisalan tutkinnon tai sen osien suorittaminen.
Opiskelijat valitaan yhteistyössä yritysten kanssa.
Yhteistyöyrityksenä koulutuksen toteutuksessa
on mm. Telatek Oy
Kohderyhmä: Kone- ja tuotantotekniikasta
kiinnostuneet TE-toimiston asiakkaat.
Hakijalla tulee olla hitsausalan peruskoulutus
tai vastaavat tiedot ja taidot.
Koulutus alkaa: 17.12.2018
Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joka sisältää 120 päivää lähiopetusta, 20 päivää etäopiskelua ja
115 päivää työpaikalla järjestettävää koulutusta.
Infotilaisuudet 23.11.2018 klo 14, Telatek Oy, Konepajantie 1, 93400 Taivalkoski, toimiston neuvotteluhuone ja 29.11.2018 klo 14.00, OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2, ovi A1, kokoontuminen
aulassa.
Lisätietoja koulutuksesta Martti Hautamäki, p. 044 703 7708.
Tuotantotekniikan ammattitutkinnon suorittanut osaa:
• toimia taloudellisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti tuotannossa
• toimia vastuullisesti ja turvallisesti huolehtien työssään työsuojelusta, työhyvinvoinnista ja ympäristönsuojelusta sekä noudattaa työelämän toimintatapoja, ohjeita ja alan standardeja
• tuntee osaamisalansa valmistusprosesseja
• osaa käyttää koneita ja laitteita
• arvioida digitalisaation mahdollisuuksia kehittää työympäristön toimintatapoja ja työtehtäviä.
Hae koulutukseen TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussamme täytettävällä sähköisellä lomakkeella
tai jätä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon 2.12.2018 mennessä.
Huomaathan, että koulutushakemus on sitova eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Päteviä syitä ovat
esimerkiksi työllistyminen tai muun koulutuspaikan saaminen. Työnhakusi tulee olla voimassa hakiessasi
koulutukseen.
Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista saat valtakunnallisesta TEpuhelinpalvelun Koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702 tai sähköpostilla osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto (nro 682200)
Koulutuksen tavoitteena on Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon suorittaminen tai sen
tutkinnon osien suorittaminen.
Yhteistyöyrityksenä on mm. Telatek Oy.
Koulutuksen kohderyhmänä ovat metallialasta
kiinnostuneet TE-toimiston asiakkaat, jotka soveltuvat koulutukseen ja koulutuksen tavoiteammattiin.
Koulutus alkaa: 17.12.2018

Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena, joka sisältää 191 päivää lähiopetusta, 20 päivää etäopiskelua ja
150 päivää työssä oppimista.
Infotilaisuus 29.11.2018 klo 14.00, OSAO, Kaukovainion yksikkö, tekniikka, Kotkantie 2, ovi A1, kokoontuminen aulassa.
Lisätietoja koulutuksesta Martti Hautamäki, p. 044 703 7708.
Koneistajana osaat valmistamaa mittatarkkoja osia eri metalleista ja muista materiaaleista teknisten
piirustusten mukaan. Käytät työssäsi tietokone- ohjattuja CNC-työstökeskuksia ja 3D-tulostimia tietokoneella laadittujen 3D-mallinnusten ja 3D-ohjelmien avulla.
Levyseppähitsaajana valmistat erilaisia metalli- tuotteita ja teräsrakenteita levytyö- ja hitsausmenetelmin.
Osaat käyttää CNC-ohjattuja levyntyöstökoneita ja hitsausrobotteja. Levyseppähitsaaja osaa myös asennuksen ja koneistuksen perusteet. Levyseppähitsaajana voit työskennellä ohutlevyteollisuuden, teräsrakennevalmistuksen, laivan- rakennusteollisuuden tai kunnossapidon parissa.
Koneasentajana tunnet valmistustekniikat sekä osaat koota erilaisia koneita ja laitteita sekä huoltaa niitä.
Opintojen aikana opit tekemään mekaanisia, pneumaattisia- ja hydraulisia asennuksia.
Koneautomaatioasentajana tunnet automaatiojärjestelmien perusteet ja niiden komponentit. Työssäsi
teet erilaisia mekaanisia asennuksia, ohjelmoit ja asennat robotteja sekä laadit niihin ohjausohjelmia.
Hae koulutukseen TE-palveluiden Oma asiointi -verkkopalvelussamme täytettävällä sähköisellä lomakkeella
tai jätä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon 2.12.2018 mennessä.
Huomaathan, että koulutushakemus on sitova eikä sitä voi perua ilman pätevää syytä. Päteviä syitä ovat
esimerkiksi työllistyminen tai muun koulutuspaikan saaminen. Työnhakusi tulee olla voimassa hakiessasi
koulutukseen.
Lisätietoja koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista etuuksista saat valtakunnallisesta TEpuhelinpalvelun Koulutusneuvonnasta, p. 0295 020 702 tai sähköpostilla osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

