PINTAKÄSITTELYALAN
PERUSTUTKINTO,
RAKENNUSMAALAUKSEN
OSAAMISALA
maalari

OPETUSMUOTO

LAAJUUS

Henkilökohtaisen
suunnitelman mukaan

180 osp

KESTO

Tavoite

Sisältö

Maalarit ovat erikoisosaajia, jotka
tekevät erilaisin työtavoin ja menetelmin
monenlaisten pintojen käsittelyä uudis- ja
saneerausrakentamisen kohteissa.
Maalarin työnjälki näkyy laajasti.

Pintakäsittelyalan perustutkinto on
laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp).
Ammatillinen perustutkinto koostuu
ammatillisista tutkinnon osista (145 osp)
ja ammattitaitoa täydentävistä tutkinnon
osista (35 osp).

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia
maalarina mm. maalaus- ja
rakennusliikkeissä, remonttiyrityksissä
rakennustyömailla, itsenäisenä yrittäjänä,
lattianpäällystäjänä tehden maalaustöiden
lisäksi lattioiden matto- ja
parkettiasennuksia, seinien ja kattojen
päällystystöissä, huoneistoremonteissa
tai maalausalan liikkeissä
asiakaspalvelutehtävissä.

Kohderyhmä
Työ vaatii pitkäjänteisyyttä,
laatutietoisuutta, hahmottamiskykyä,
kädentaitoja ja huolellisuutta.
Pintakäsittelyalalla työskentelet erilaisten
ihmisten kanssa ulkona ja sisällä.
Itsenäisesti tai tiimeissä tehtävä työ
edellyttää hyviä ihmissuhde- ja
vuorovaikutustaitoja.
Ammatillisen tutkinnon tai
korkeakoulututkinnon jo suorittaneet
voivat hakeutua ammatillisiin
perustutkintoihin jatkuvassa haussa, joka
mahdollistaa ympärivuotisen
koulutukseen hakeutumisen.
Yhteishaun päättymisen jälkeen myös
ilman opiskelupaikkaa olevat nuoret
hakeutuvat koulutukseen jatkuvan haun
kautta.

Pakolliset tutkinnon osat, 85 osp:
- Rakennusten korjausmaalaus 50 osp
- Uudisrakennusmaalaus 35 osp
Valinnaiset tutkinnon osat 60 osp:
- Pientalojen ulkomaalaus 15 osp
- Tapetointi 15 osp
- Lattiapällysteiden uusiminen 15 osp
- Puupintojen pintakäsittelyt 15 osp
- Erikoismaalaus 15 osp
- Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp
- Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen
5 osp
- Yrityksessä toimiminen 15 osp
Yhteiset tutkinnon osat, 35 osp:
- Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
- Matemaattis-luonnontieteellinen
osaaminen
- Yhteiskunta- ja työelämä osaaminen
Tutkinnon perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esit
ys/4038056/reformi/tiedot

PAIKKA

OPPILAITOS

Kokkola

Keski-Pohjanmaan
ammattiopisto

Uudisrakennuksilla ja
huoneistoremonteissa opiskelet tasoite-,
rakennusmaalaus-, tapetointi- ja
lattianpäällystystöitä. Ammattiaineissa
opit erilaisten materiaalien, värien ja
pinnoitteiden käyttöä, joka mahdollistaa
onnistuneen ja pitkäikäisen
lopputuloksen. Opiskelussa kiinnitetään
huomiota luontoystävällisyyteen,
maalarin työympäristön parantamiseen
sekä ympäristön kuormitusten
vähentämiseen.

Lisätietoja
Maalarin tutkinto antaa jatkoopintokelpoisuuden. Alan tyypillisiä jatkoopintoja ovat:
- Pintakäsittelyalan ammattitutkinto
- Pintäkäsittelyalan
erikoisammattitutkinto
- Artenomi (AMK), restauroinnin
koulutusohjelma
Lisätietoja:
Hakijapalvelut, p. 040 808 5010 tai
hakijapalvelut(at)kpedu.fi
Henkilökunnan sähköpostiosoitteet ovat
muotoa etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi
TÄLLÄ HETKELLÄ VOIMME
HUOMIOIDA VAIN HAKIJAT JOILLA
ON ALALTA AIEMPAA OSAAMISTA.

Toteutus
Maalariksi opiskellaan Kokkolassa
Ammattikampuksella.

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ | KPEDU.FI

Katso kohta "Lisätietoja"

KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSYHTYMÄ | KPEDU.FI

