
Työelämäyhteistyö ja 
palvelut työelämälle

Aitoon 
ammattiin

Yhteystietomme:

• jos voit tarjota koulutussopimuspaikan opiskelijallemme
• jos tarvitset työpaikkaohjaajakoulutusta
• jos haluat ohjausta yksilöllistä tukea tarvitsevan opiskelijan kohtaamiseen   
 työelämässä.

Tutustu meihin: 

Ota rohkeasti yhteyttä:

aikk.fi

Tampereen toimipaikka
Katri Urponen
040 549 2221
katri.urponen@aikk.fi

Aitoon koulutuskeskus, 
päätoimipaikka Pälkäne
Pia Suhonen
0400 447 319
pia.suhonen@aikk.fi



Aitoon koulutuskeskus on ammatillinen 
erityisoppilaitos. Tarjoamme ammatillista 
koulutusta vaativaa erityistä tukea tarvit-
seville nuorille.  Koulutus on yksilöllistä ja 
työelämälähtöistä. Toimiva työelämä-
yhteistyö on edellytyksenä sille, että pys-
tymme vastaamaan työelämän muuttuviin 
tarpeisiin. 

Aitoon koulutuskeskuksessa opiskelee 120 
opiskelijaa Pälkäneellä ja Tampereella. He 
opiskelevat ammatillisessa perustutkintokou-
lutuksessa ja valmentavassa koulutuksessa. 

Visiomme mukaisesti rakennamme toiminnal-
lamme kestävää mahdollisuuksien yhteiskun-
taa, jossa kaikki pelaavat.

Koulutusalamme

Työelämässä oppiminen
Työpaikat ovat arvokkaita oppimisympäristö-
jä opiskelijoillemme koko opintojen ajan. 
Opiskelijamme hankkivat osaamista aidoissa 
työtehtävissä koulutussopimuksella. Opiske-
lija, oppilaitos ja työnantaja suunnittelevat 
yhdessä koulutussopimuksen toteutuksen 
tutkintoperusteiden mukaisesti. Koulutus-
sopimuksen kestosta ja muista ehdoista 
sovitaan joustavasti opiskelijan ja työnan-
tajan tarpeiden mukaan. Oppilaitos tarjoaa 
ohjauksen tukea työpaikalle, työvalmennusta 
opiskelijalle ja työpaikan tarpeisiin työpaikka-
ohjaajakoulutusta. 

Aitoon koulutuskeskus 

• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 
 • Toimitilahuoltaja

 • Kodinhuoltaja

 • Kiinteistönhoitaja

• Taideteollisuusalan perustutkinto
 •  Artesaani

• Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
 • Kokki

• Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava 
  koulutus TELMA
• Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA 

Opiskelijasta 
ammattilaiseksi 

Tulevaisuuden kestävä työelämä tarvitsee jokaisen työpanosta. Tavoitteenamme on, että 
ammatillisen koulutuksen suoritettuaan jokainen nuori löytää oman paikkansa työelämässä. 
Opiskelijamme ovat työntekijöinä motivoituneita, sitoutuneita ja osaavia. Monimuotoinen 
työyhteisö lisää tuottavuutta, ongelmanratkaisukykyä ja luovuutta.

Täsmätyö
Valmistuttuaan opiskelijamme työskentelevät alansa avustavissa 
työtehtävissä. Oppilaitos tukee työtehtävien räätälöinnissä, niin 
että työpaikan tarpeet ja opiskelijan osaaminen kohtaavat. 
Tällaisesta räätälöidystä työstä käytetään termiä täsmätyö. 
Täsmätyökyky tarkoittaa kykyä suorittaa täysimääräisesti jotain 
tiettyä työtehtävää. Opintojen aikana työnantajan on mahdollista 
tutustua opiskelijan valmiuksiin työskennellä työpaikalla.

Palvelumme työelämälle
• Koulutamme osaajia erilaisiin palvelualojen ja taideteollisuusalan työtehtäviin. 
• Tarjoamme opiskelijalle ja vastavalmistuvalle työvalmennusta työpaikalla.
• Tarjoamme tietoa ja tukea erityistä tukea tarvitsevan henkilön kohtaamiseen ja  
 ohjaukseen.
• Annamme tietoa työllistämisen erilaisista tukimuodoista ja tuemme tarvittaessa  
 niiden hakemisessa. 
• Löydämme yhdessä työpaikan tekemättömiä töitä ja valmennamme osaajan 
 tehtävään.
• Olemme tukena opiskelijan tai vastavalmistuneen perehdyttämisessä ja soveltuvien  
 työtehtävien löytymisessä.
• Järjestämme koulutusta työpaikkaohjaajille. Koulutus voidaan toteuttaa myös omalla  
 työpaikalla.
• Opiskelijaryhmämme tekevät yrityksille keikkatöitä sekä pienimuotoisia alihankinta-
 töitä tilauksesta.

– KESTÄVÄN TYÖELÄMÄN YHTEISTYÖKUMPPANI

Taloudellista tukea työllistämiseen
Työnantaja voi saada tukea erityistä tukea 
tarvitsevien henkilöiden työllistämiseen. 

Tukimuotoja ovat esimerkiksi: 
• palkkatuki
• työolosuhteiden järjestelytuki
• työllistämisen kuntalisä ja
• työkokeilu.


