Koulutushakijalle
Lisää osaamistasi ja työllisty nopeammin

SILTA – Koulutuksella

työstä työhön

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

koulutuksella
työstä työhön

Mitä?
SILTA-koulutuksen tavoitteena on työllistyä mahdollisimman nopeasti hankkimalla lisää osaamista tai/ja uusi ammatti. SILTA-koulutus on ammatillista työvoimakoulutusta irtisanottaville tai työttömyysuhan alaisille henkilöille.
Koulutus käynnistyy 1–10 päivän pituisella orientoivalla jaksolla, jonka aikana
kartoitetaan lähtötilanteesi, tavoitteesi ja työllistymis- ja koulutusmahdollisuudet sinua kiinnostavalle alalle. Saat myös tarvittaessa työnhakuvalmennusta.
Koulutus jatkuu ammatillisella koulutuksella, joka pyritään aloittamaan mahdollisimman pian orientoivan jakson jälkeen ja toteutetaan henkilökohtaisen
opintosuunnitelman (HOPS) mukaisesti. Ammatillisen koulutuksen laajuuteen
ja kestoon vaikuttaa työnantajasi rahallisen panostuksen suuruus ja oma koulutustarpeesi. Koulutuksen pituus voi olla esim. 1-10 kk.
Mukana on yli 20 oppilaitosta eri puolilta Suomea. Koulutuksen koordinoinnista vastaa Tampereen Aikuiskoulutuskeskus.

Kenelle?
Voit hakeutua SILTA-koulutukseen, jos työnantajasi on hankkinut koulutusta
yhdessä TE-toimiston kanssa.

Miten?
Kysy omalta työnantajaltasi mahdollisuutta lähteä mukaan.

Esimerkkejä koulutusaloista
•

Autoala

•

Metallitekniikka

•

Energia-ala

•

•

Isännöinti

Pintakäsittely
- sisustaminen

•

Kaupan ala

•

Sosiaali- ja terveysala

•

Kiinteistöala

•

Sähkö- ja automaatiotekniikka

•

Kone- ja metallitekniikka

•

Talonrakennusala

•

Kotityö- ja puhdistuspalvelut

•

Tieto- ja viestintätekniikka-ala

•

Kuljetus ja logistiikka

•

Turva-ala

•

Liiketalous

•

Ympäristöala

•

LVI- ja kiinteistönhoito

•

Yrittäjyys

•

Maarakennus

•

Matkailu- ja ravitsemisala

HUOM!
Koulutus rakennetaan opiskelijan
omien tavoitteiden mukaan.

Lisää osaamista tai
uusi ammatti.

SILTA-koulutuksia
järjestävät oppilaitokset
•

Amiedu

•

Ekami, Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto

•

ESEDU, Etelä-Savon ammattiopisto

•

Hyria koulutus

•

JAO, Jyväskylän Ammattiopisto

•

KAO, Kainuun ammattiopisto

•

KPEDU Keski-Pohjanmaan ammattiopisto ja
Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus

•

KVLAKK, Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus

•

Lappia, Ammattiopisto Lappia

•

OAKK - Oulun Aikuiskoulutuskeskus

•

PKKY, Pohjois-Karjalan aikuisopisto

•

Redu Rovaniemen koulutuskuntayhtymä

•

SAKKY, Savon ammatti- ja aikuisopisto

•

Salpaus, Koulutuskeskus Salpaus

•

Sampo, Saimaan ammattiopisto

•

Sedu Aikuiskoulutus

•

TAKK, Tamperen Aikuiskoulutuskeskus

•

TTS, Työtehoseura

•

Turunakk, Turun Aikuiskoulutuskeskus

•

VAKK, Vaasan aikuiskoulutuskeskus

•

WinNova, Länsirannikon Koulutus Oy

Tutustu koulutustarjontaan sinua
kiinnostavan oppilaitoksen nettisivuilla!
Kysy sinua kiinnostavan oppilaitoksen yhteystiedot:
SILTA-koordinaattori Jouni Hanhinen,
jouni.hanhinen@takk.fi, puh. 044 7906 106
SILTA-sihteeri Satu Tasala,
satu.tasala@takk.fi, puh. 044 7906 421

koulutuksella
työstä työhön

Tartu tilaisuuteen.
Ota yhteyttä
SILTA-koordinaattori
Jouni Hanhinen
jouni.hanhinen@takk.fi
044 7906 106
SILTA-sihteeri
Satu Tasala
satu.tasala@takk.fi
044 7906 421
www.takk.fi/silta
SILTA – koulutus työstä työhön on yritysten,
TE-hallinnon ja oppilaitosten yhteistyössä toteuttama
Yksilöllinen MuutosKoulutus irtisanottaville ja työttömyysuhan alaisille henkilöille. Koulutuskokonaisuutta
koordinoi Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK.

Ammattitaidolla

TAKK, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
PL 15, 33821 Tampere
Vaihde 03 236 1111, www.takk.fi

