Usein kysytyt kysymykset 4D-koulutuksesta
Onko tämä ammatillista koulutusta?
Kyllä. Koulutuksessa opiskelet ammatillisen koulutuksen yhteisiä opintoja ja saat
osatutkinnon.
Onko koulutus maksullinen?
Ei.
Tarvitsenko opintoihin jotain opiskeluvälineitä?
Kyllä. Etäopiskeluun ja verkko-opiskeluun tarvitset tietokoneen ja internetyhteyden.
Lähiopetuksessa opiskelijalla pitää olla omat kirjoitus- ja muistiinpanovälineet mukana
kuten muistivihko ja kynä.
Järjestetäänkö koulutus lähiopetuksena?
Koulutus järjestetään monimuoto-opiskeluna. Tämä tarkoittaa, että opintosi sisältävät
lähiopetusta, etäopiskelua, verkko-opiskelua, työelämässä oppimista ja itsenäistä
opiskelua kotona. Työpaikalla suoritettavat opinnot sovitaan työpaikan kanssa
koulutussopimuksella.
Jos tulen opiskelemaan ulkomailta, järjestääkö koulu majoitusta?
Ei. Opiskelija järjestää majoituksen itse.
Jos tulen opiskelemaan ulkomailta, järjestääkö koulu opiskelijaviisumin?
Ei, opiskelijan oleskelulupa haetaan Maahanmuuttovirastolta. Oppilaitokselta saat
hakemukseen tarvittava hyväksymistodistusta/läsnäolotodistusta.
Onko tämä kielikurssi?
Ei, tämä ei ole kielikurssi mutta koulutusohjelman opetus- ja opiskelukieli on suomi.
Opinko suomea tällä kurssilla?
Kyllä, jos olet ahkera, harjoittelet paljon ja käytät suomen kieltä koulutuksen aikana.
Onko kotitehtäviä?
Kyllä.

Minkä ikäisille koulutusohjelma on suunnattu?
Tähän asti koulutusohjelman opiskelijat ovat olleet iältään 25-50 vuotiaita.
Koulutusohjelmaan voi hakea, vaikka ei ole vielä täyttänyt 18 vuotta. Oppivelvollisuus pitää
kuitenkin aina olla suoritettuna, ennen kuin voit aloitta koulutuksen (suomalainen
peruskoulu tai vastaava).
Miten koulutusohjelmaan haetaan?
Koulutusohjelmaan haetaan osoitteesta https://www.axxell.fi/fi/4-osaa
Mikä kielitaitotaso vaaditaan?
A2.2-B1. Toivomme, että hakijan kielitaito olisi tasolla B1 mutta myös matalampi kielitaito
voi riittää. Hakijalla ei tarvitse olla B1 kaikissa kielitaidon osa-alueissa.
Miksi tietty kielitaitotaso vaaditaan?
Suomen kielen osaaminen pitää olla riittävällä tasolla pärjätäkseen opinnoissa.
Kenelle koulutus on suunnattu?
Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat koulutuksen jälkeen
jatkaa opinnot ja suorittaa kokonaisen ammatillisen perustutkinnon. Koulutus sopii myös
ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneille hakijoille, jotka vielä pohtivat ammatinvalintaa.
Koulutus sopii myös opiskelijoille, jotka ovat jo suorittaneet osatutkinnon jostakin
perustutkinnosta ja haluavat nyt täydentää koko tutkinnoksi suorittamalla yhteiset tutkinnon
osat.
Mikä on koulutuksen sisältö?
Koulutuksen aikana opiskelijat suorittavat ammatillisen perustutkinnon ’yhteiset tutkinnon
osat’. ’Yhteiset tutkinnon osat’ ovat opintoja, jotka sisältyvät kaikkiin ammatillisiin
perustutkintoihin. Opintojen avulla hankitaan ja vahvistetaan taitoja, joita tarvitaan kaikissa
ammateissa ja arkielämässä. Esimerkiksi työelämätaitoja, urasuunnittelutaitoja,
yhteiskunnassa toimimisen taidot, kielitaidot, tietotekniikka- ja digitaidot. Koulutus sisältää
myös yhden ammatillisen tutkinnon osan suorittamista sopivalla työpaikalla.
Kuuluuko koulutukseen työharjoittelua?
Kyllä. Valitset itse harjoittelupaikkasi oman kiinnostuksesi mukaan. Opettajat auttavat
sinua jos tarvitset apua paikan hakemisessa

Missä koulutusohjelman opiskelijat ovat olleet työharjoittelussa?
Raaseporin kaupungilla, vanhusten palvelutalossa, leipomossa, kurssikeskuksessa,
päiväkodissa, antikvariaatissa ja rengasliikkeessä.
Mitä koulutusohjelman opiskelijat ovat tehneet koulutuksen jälkeen?
Suurin osa opiskelijoista ovat jatkaneet ammatillisen perustutkinnon suorittamista.
Opiskelijat ovat jatkaneet opintoja esimerkiksi merkonomiksi tai talonrakentajaksi.
Koulutuksen jälkeen voi myös opiskella esimerkiksi laitoshuoltajaksi, puutarhuriksi,
maalariksi/pintakäsittelijäksi tai ajoneuvoasentajaksi tai ihan miksi itse haluaa.
Paljonko osaamispisteitä koulutuksesta saa?
Jos on ahkera ja tekee tehtävät, voi saada 35-44 osaamispistettä. Opintojen alkaessa
jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
(HOKS). HOKS tarkoittaa, että opintosi suunnitellaan henkilökohtaisesti juuri sinulle
sopiviksi.
Missä voin jatkaa ammatillisen perustutkinnon suorittamista koulutuksen jälkeen?
Voit jatkaa opinnot missä tahansa Axxellin toimipisteessä. Voit myös jatkaa ammatillisen
perustutkinnon suorittamista missä tahansa toisessa ammatillisessa koulussa Suomessa.
Jos jatkan koulutuksen jälkeen opintoja muualla, saanko silloin koulutuksen aikana
suoritetut kurssit hyväksiluettua seuraavassa koulussa?
Kyllä, kaikki suoritetut opinnot voidaan saada hyväksiluettua.

Halutako tietää lisää? Katso www.axxell.fi/4-osaa

