


YHTEISHAKUINFO



YHTEISHAKU 23.2-23.3.2021

WWW.OPINTOPOLKU.FI

Soveltuvuuskoe kevään 2021 yhteishaussa:
 Lentokoneasentaja, pk ja yo
 Turvallisuusvalvoja, pk ja yo
 Perustason ensihoitaja, pk
 Lähihoitaja, pk ja yo



AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO – SUORAAN 
TYÖELÄMÄÄN JA JATKO-OPINTOIHIN

 Tutkinto avaa tien työelämään

 Tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua 
ammattikorkeakouluun ja yliopistoon

 Perustutkintoa voi täydentää ammatti- ja 
erikoisammattitutkinnoilla



OPISKELU AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

 OPISKELIJALLA VASTUU OMISTA OPINNOISTA
 Tutoropettaja, opettajat ja opot ohjaavat

 YKSILÖLLISET OPISKELUPOLUT JA OMA 
OPISKELUSUUNNITELMA
 Suunnitelmallisuus, valinnaisuus ja 

joustavuus

 AIEMPI OSAAMINEN HUOMIOIDAAN
 Nopeutetaan opintoja, kerran opittua ei 

opiskella uudelleen

 SELVITETÄÄN MAHDOLLINEN TUEN TARVE
 Kohdennettu tuki sitä tarvitseville

Olen ollut työssä oppimassa jo 
ensimmäisenä vuotena. 
On aika erilaista opiskelua kuin 
peruskoulussa.”

”

Opiskelu on rentoa. 
Opettajien kanssa tulee hyvin 
juttuun.”

”

AKTIIVINEN OPISKELIJA
+

NYKYAIKAINEN OPETUS
+

TYÖELÄMÄSSÄ OPPIMINEN
=

OSAAJIA TYÖELÄMÄÄN!



OSAAMINEN RATKAISEE

 Tärkeää on tutkintoon vaadittava osaaminen, 
opiskeluaika vaihtelee yksilöllisesti

 Aiemmin hankittu osaaminen ohjaa 
keskittymään uuden osaamisen kehittämiseen

 Vaadittavaa osaamista voi hankkia eri tavoin ja 
eri ympäristöissä

 Osaamisen tunnistamisessa yhteistyötä myös 
työelämän kanssa

OSAAMISPISTE (OSP)
= 

Osaamista karttuu 
yksilöllisesti eri tavoin 

ja eri tahtiin ja sitä 
voi olla ennestään.



TYÖELÄMÄSSÄ OPPIMINEN OSANA OPISKELUA

 Opiskeluryhmän opetus yrityksen tiloissa

 Työpaikalla tapahtuvat koulutukset

 Asiakastyöprojekti opettajan ohjaamana

 Erilaiset tapahtumat ja teemapäivät

 Omat työkohteet (esim. kauppa, 
opetusravintola tai rakennustyömaa)

 Työelämässä oppimisen jakso kotiseudulla, 
muualla Suomessa tai ulkomailla

Kaikissa tutkinnoissa on
työelämässä oppimisen 
jaksoja. Jaksojen aikana 

opinnot etenevät 
suunnitelmallisesti oman 
alan tehtävissä. Jaksojen 

toteutus ja sisällöt 
vaihtelevat.



TYÖELÄMÄSSÄ OPPIMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ

 Työelämässä oppimisen jaksoista sovitaan 
joko koulutussopimuksella tai 
oppisopimuksella

 Oppisopimuksen solminut opiskelija tekee 
työsopimuksen ja saa työstään palkkaa

 Jakson tavoitteet kirjataan opiskelijan 
henkilökohtaiseen suunnitelmaan

 Vastuu koulutuksen kokonaisuudesta ja 
toteutuksesta on Savon ammattiopistolla

KOULUTUSSOPIMUS OPPISOPIMUS

Palkaton, opintotuen tai muun 
rahoituksen piirissä

TES:in mukainen palkka, 
määräaikainen työsuhde, 
työaika vähintään 25 h/vko

Voidaan sopia kerrallaan yhteen 
tai useampaan yhtäaikaiseen 
tutkinnonosaan ei koko 
tutkintoon kerralla

Voidaan sopia 
tutkinnonosaan/ -osiin kuten 
koulutussopimus, mutta myös 
koko tutkintoon

Työnantaja nimeää 
työpaikkaohjaajan ja oppilaitos 
ohjaavan opettajan

Työnantaja nimeää 
työpaikkaohjaajan ja 
oppilaitos ohjaavan opettajan

RAHOITUS

KESTO

VASTUU



KAKSOISTUTKINTO

 Mahdollisuus suorittaa ammatillisten opintojen ohella lukio-opintoja (HOKS:n* mukaan)
 Lukio-opinnot ovat osa ammatillista tutkintoa
 Tavoitteena ammatillisen tutkinnon lisäksi yo-tutkinto (laajuus 180 osp)
 Savon ammattiopisto tarjoaa 5 valinnaista lukiokurssia myös jatko-opintopolun 

valinneille opiskelijoille, jotka eivät suorita kaksoistutkintoa

*HOKS
= 

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

 KAKSOISTUTKINTOMAHDOLLISUUS:
 Kaikkiin perustutkintoihin
 Hakijan peruskoulun lukuaineiden keskiarvo oltava vähintään 7. Liiketalouden ja 

sosiaali- ja terveysalan hakijamäärät voivat olla suuria ja siksi keskiarvoraja raja 
voi niissä hakukohteissa olla korkeampi

 Onnistuu parhaiten, jos yläkoulusta on hyvät perustiedot kirjoitettavista aineista
 Vaatii sinnikkyyttä ja hyvää suunnittelua
 Haetaan yhteishaussa perustutkintoon, lomakkeella ilmoitetaan kiinnostus 

suorittaa myös lukio-opintoja



MITÄ OPISKELU MAKSAA?

 Kustannuksia tulee työvälineistä, -asuista ja kirjoista
 Kustannukset vaihtelevat opintoalakohtaisesti: työkalut, asut, 

turvakengät jne.
 Oppimateriaalit opiskelija hankkii itse. Usein hankintoja tehdään 

aloituspäivinä yhteisostoina, jolloin materiaali on oikeaa ja 
ajankohtaista. Materiaalit voivat olla myös sähköisiä



OPISKELUN TUET

 Toivalan kampuksen asuntola on maksuton 
perustutkintoa suorittavalle opiskelijalle

 Opiskelijakortti matkustamiseen ja opiskelija-
alennuksia varten

 Perustutkinnon opiskelijoille lähipäivinä 
ilmainen lounas ja aamupuuro (Toivalassa 
luonnonvara-alan opiskelija saa kolme ilmaista 
ateriaa päivässä; aamupala, lounas, päivällinen)

 Opintotuet: www.kela.fi

 Ruokailu työelämässä oppimisen aikana

Opintotukea ja muita 
opintososiaalisia etuja 

haetaan Kelasta. 

http://www.kela.fi/


TOIVALAN MAKSUTON ASUNTOLA

 Asuntola on tarkoitettu ensisijaisesti Toivalassa
opiskeleville

 1-2 hengen huoneita

 Käytännöllinen keittiö ja viihtyisä oleskelutila

 Kuopion ja Siilinjärven palvelut lähellä

 Asuntolapaikkaa haetaan heti 
opiskelijavalinnan selvitessä

 Ilman hakemusta ei voi saada paikkaa 
asuntolasta

Asuntolapaikkaa täytyy 
hakea heti opiskelupaikan 

varmistuttua.



KAMPUKSET UUDISTUVAT

 SAVILAHTI
 Pääosa Kuopion koulutuksista 

keskitetään Savilahden uusiin 
toimitiloihin

 Moderni, käyttäjälähtöinen, 
terveellinen, monikäyttöinen ja 
muunneltava oppimisympäristö

 IISALMI
 Uudet toiminnalliset ja terveet tilat 

otettu käyttöön 2019. Yhteiskampus 
Ylä-Savon ammattiopiston kanssa

 TOIVALA
 Uudet modernit huipputilat käyttöön 

v. 2017-2021, uudisrakentaminen 
jatkuu

 Uusi opiskelija-asuntola

 VARKAUS
 Uudistunut moderni kampus otettu 

käyttöön v. 2020



TUKEA OPISKELUUN

 OPPIMISEN TUKI JA OHJAUS
 Tutoropettaja
 Opettaja
 Ammatinohjaaja
 Opinto-ohjaaja
 Erityisopettaja
 Oppimisen tukipajat

 OPISKELUHUOLLON PALVELUT
 Terveydenhoitaja
 Kuraattori
 Psykologi
 Lääkäri
 Psyykkarit

Tutoropettaja, opiskelija ja 
huoltaja tekevät yhdessä 

suunnitelman tarvittavasta 
tuesta.

–
Tarvittavan tuen muoto ja 

toteutus kirjataan HOKSiin.



URHEILIJOIDEN AMMATILLINEN KOULUTUS –
UrheiluAmis

 Savon ammattiopistossa voi opiskella 
urheilupainotteisesti millä tahansa koulutusalalla

 Valinta UrheiluAmikseen tehdään lajiliittopisteytyksen 
perusteella

 Koulupäivinä on mahdollista käyttää 6 tuntia viikossa 
valmentautumiseen urheilulajista riippuen 

 Mahdollisuus osallistua Kuopion alueen 
urheiluakatemian järjestämään aamuvalmennukseen

 Urheiluvalmennustunteja voi hyödyntää valinnaisissa 
opinnoissa

 JOS HALUAT OPISKELLA URHEILUPAINOTTEISESTI:
 Hae yhteishaussa haluamiisi tutkintoihin
 Tulosta www.sakky.fi/urheilu -sivuilta löytyvä 

Hakulomake urheiluoppilaitokseen -lomake ja 
palauta se hakuaikana täytettynä 
hakutoimistoon

Painopistelajit:
Jääkiekko, lentopallo, 

jalkapallo, maastohiihto, 
mäkihyppy ja yhdistetty, 

yleisurheilu, salibandy, uinti, 
vesipallo, taitouinti, 

suunnistus, telinevoimistelu, 
taitoluistelu

http://www.sakky.fi/urheilu


HARKINNANVARAISEN HAUN PERUSTEET

 Koulutodistusten vertailuvaikeudet (ulkomainen todistus)

 Sosiaaliset syyt (esim. asumiseen liittyvät perusteet)

 Koulutodistuksen puuttuminen (maahanmuuttajat tai kesken 
jäänyt peruskoulu)

 Tutkinnon suorittamiseen riittämätön kielitaito

 Oppimisvaikeudet

 Lisätietoa alojen opinto-ohjaajilta



OMAPOLKU-OPINNOT – YKSILÖLLINEN POLKU

 Omapolku-opinnot suunnitellaan yhdessä 
tutoropettajan ja opon kanssa

 Oman polun avulla voi saada lisämausteita omaan 
tutkintoon

 Voi parantaa työllistymis- ja jatko-
opintomahdollisuuksia

 Voi valita mukaan yhden tutkinnon osan muista 
perustutkinnoista

 Katso lisää www.sakky.fi/polut

 Lisätietoa alojen opinto-ohjaajilta

 Jatko-opintopolku
 Urheilijan polku
 Kansainvälisyyspolku
 Huippuosaajan polku
 Yrittäjyyspolku
 Kestävän kehityksen 

polku



TÄHTÄIMESSÄ KORKEAKOULUOPINNOT?

 JATKO-OPINTOPOLULLA KOHTI TAVOITETTA

 Vahvistaa valmiuksia jatkaa opintoja 
ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa

 Kehittää kielellisiä, matemaattisia sekä yleisiä 
opiskeluvalmiuksia

 Tarjolla yksittäisiä valinnaisia opintoja, 
kaksoistutkinto tai yksittäisiä lukio-opintoja

 Voi valita opintoja myös avoimen 
ammattikorkeakoulun tarjonnasta



OMAN ALAN HUIPPUOSAAJAKSI?

 HUIPPUOSAAJAN POLKU KEHITTÄÄ TODELLISEKSI TAITAJAKSI

 Mahdollistaa tien oman alan huipputason 
saavuttamiseksi

 Voi koostua kilpailutoiminnasta ja siihen 
valmentautumisesta

 Taitajille valmistumisen jälkeen haastavia ja 
mielenkiintoisia työtehtäviä

 Huippuosaaja on tavoiteltu 
tekijä työmarkkinoilla



URHEILIJANA KOHTI MENESTYSTÄ?

 URHEILIJAN POLKU AMMATILLISELLA URALLA

 Aktiivisesti ja tavoitteellisesti urheileville mahdollisuus 
täysipainoiseen urheilu-uran vaatimaan 
valmentautumiseen opiskelun ohella

 Mahdollisuus opiskella mitä tahansa koulutusalaa 
Savon ammattiopiston tarjonnasta

 Valmennustunneilla toteutetaan lajivalmentajien 
ja henkilökohtaisten valmentajien kanssa 
yhteistyössä laadittua valmennusohjelmaa

 Urheiluvalmennustunteja voi hyödyntää 
valinnaisissa opinnoissa



YRITTÄJYYDEN ENSIAAKKOSET

 YRITTÄJYYSPOLKU AVAA TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUKSIA

 Opit ymmärtämään yrittäjyyden maailmaa

 Mahdollisuus oppia yrittäjyyttä erilaisissa 
ympäristöissä osana tutkinnon opintoja

 Yrittäjyyttä Nuori Yrittäjyys -harjoitusyrityksessä 
tai ihan omassa yrityksessä

 24 tunnin yrittäjyysleiri



VETÄVÄTKÖ ULKOMAAT PUOLEENSA?

 KANSAINVÄLISYYSPOLKU AVAA IKKUNOITA MAAILMALLE

 Vieraiden kielten opintoja ja itsenäisiä verkkokursseja

 Erilaisiin kulttuureihin ja niiden tapoihin tutustumista

 Kansainvälinen ansioluettelo ja työelämätaitoja

 Ulkomaille toiseen kouluun opiskelemaan, 
työpaikalla oppimisen jaksolle tai vaikka 
vapaaehtoistyöhön

 Kansainvälisten vieraiden isännöintiä 
ja tutorointia



AJATTELUTAVAN MUUTOKSEN MOOTTORIKSI?

 KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLKU TARJOAA KEINOJA 
YMPÄRISTÖAJATTELUN EDISTÄMISEKSI

 Antaa eväitä kehittää työpaikan ympäristöasioita ja 
toimia työpaikan ympäristövastaavana

 Koostuu valinnaisista opinnoista, työpajoista ja 
työpaikalla tapahtuvan oppimisen tehtävistä

 Mahdollisuus suorittaa ”Yrityksen ympäristövastaava” 
-opintokokonaisuus -> erillinen osaamistodistus



OPISKELIJATOIMINTA

 OPISKELIJAKUNTA SALKKU

 Toimii opiskelijoiden edunajajana ja äänenä

 Näkyy positiivisesti

 Ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin

 Edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja yhteistä toimintaa

 Suunnittelee ja toteuttaa tapahtumia



MAAHANMUUTTAJATAUSTAISET HAKIJAT

 Hakija kutsutaan kielikokeeseen, jos hänen äidinkielensä ei ole suomi eikä hakijalla 
ole vaadittavaa kielitodistusta

 Kielitaidon vaatimukset vaihtelevat tutkinnon mukaan. Alin vaadittava taso on A2, 
joka vastaa peruskoulun suomen kielen arvosanaa 7

 Jos hakijan kansalaisuus on muu kuin EU-maa, Norja, Sveitsi tai Liechtenstein, hänen 
täytyy toimittaa kopio oleskeluluvasta
 Jos hakemus oleskeluluvasta on vasta jätetty, hakijan täytyy toimittaa kopio 

hakemuksestaan. Kopio täytyy antaa viimeistään opintojen alkaessa

Savon ammattiopiston opetuskieli on suomi. 
Kaikki hakijat ovat tervetulleita opiskelijoiksi



OPISKELIJOIDEN AMMATTITAITO- JA 
KULTTUURIKILPAILUT

 AMMATTITAIDON SUOMENMESTARUUS
 Taitaja-kisat on vuosittainen 

ammattitaidon suomenmestaruus-
kilpailu enintään 21-vuotiaille 
opintoja suorittaville. Myös 
lukiolaiset voivat osallistua

 Taitaja2021 järjestetään Oulussa
 EuroSkills- ja WorldSkills

-ammattitaitokilpailuihin osallistuu 
Suomesta koottu maajoukkue

 VALTAKUNNALLINEN KULTTUURI-
KILPAILU AMMATTIIN OPISKELEVILLE
 SakuStarsiin voivat osallistua kaikki 

SAKU ry:n jäsenyhteisöjen 
oppilaitosten opiskelijat

 Savon ammattiopistolta ollaan 
perinteisesti osallistuttu oman 
joukkueen voimin eri lajeihin



PERUSTUTKINNON RAKENNE
Ammatillisen perustutkinnon rakenne 180 osp

AMMATILLISET 
TUTKINNON OSAT,

145 OSAAMISPISTETTÄ

 Perusvalmiudet ammattiin (pakolliset 
tutkinnon osat)

 Suuntautuminen ja syventyminen omaan 
osaamisalaan (osaamisalaopinnot) tai 
tutkintoon (sähköala ja tieto- ja 
viestintätekniikka) 

 Valinnaiset tutkinnon osat

YHTEISET
TUTKINNON OSAT (YTO),

35 OSAAMISPISTETTÄ

 Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 Matemaattis-luonnontieteellinen 

osaaminen
 Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen



KOULUTUSALAT

LIIKETALOUS, JOHTAMINEN 
JA YRITTÄJYYS
KUOPIO, IISALMI, VARKAUS

KONE-, METALLI- JA 
TUOTANTOTEKNIIKKA
KUOPIO, VARKAUS

HIUS- JA KAUNEUDENHOITO
KUOPIO

ENERGIA-, SÄHKÖ- JA 
AUTOMAATIOTEKNIIKKA
KUOPIO, VARKAUS

ELINTARVIKE
KUOPIO

AJONEUVO- JA 
KULJETUSTEKNIIKKA, 
LOGISTIIKKA
KUOPIO, VARKAUS, RISSALA

MAA-, METSÄ- JA 
PUUTARHATALOUS
TOIVALA

MAJOITUS- JA 
RAVITSEMISPALVELUT, 
MATKAILU
KUOPIO

MEDIA
VARKAUS

PROSESSI-, KEMIAN- JA 
MATERIAALITEKNIIKKA
KUOPIO, TOIVALA

SOSIAALI JA TERVEYS
KUOPIO, IISALMI, VARKAUS

RAKENTAMINEN JA 
TALOTEKNIIKKA
TOIVALA, VARKAUS

TIETOLIIKENNE- JA 
VIESTINTÄTEKNIIKKA
KUOPIO, VARKAUS

TURVALLISUUS
KUOPIO, VARKAUS

PUHTAUS-, KIINTEISTÖ- JA 
KOTIPALVELUT 
KUOPIO, VARKAUS



TUTKINNOT ALOITTAIN / PAIKKAKUNNITTAIN
AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA, LOGISTIIKKA

Autoalan perustutkinto: Kuopio, Varkaus

Logistiikan perustutkinto: Kuopio

Lentokoneasennuksen perustutkinto: Rissala

ELINTARVIKE

Elintarvikealan perustutkinto: Kuopio

ENERGIA-, SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto: Kuopio, Varkaus

HIUS- JA KAUNEUDENHOITO

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto: Kuopio

KONE-, METALLI- JA TUOTANTOTEKNIIKKA

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto: Kuopio, Varkaus

LIIKETALOUS, JOHTAMINEN JA YRITTÄJYYS

Liiketoiminnan perustutkinto: Iisalmi, Kuopio, Varkaus 

MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUS

Puutarha-alan perustutkinto: Toivala

Metsäalan perustutkinto: Toivala

MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT, MATKAILU

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto: Kuopio

Matkailualan perustutkinto: Kuopio

MEDIA

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto: Varkaus

PROSESSI-, KEMIAN- JA MATERIAALITEKNIIKKA

Laboratorioalan perustutkinto: Kuopio

Prosessiteollisuuden perustutkinto: Kuopio

Pintakäsittelyalan perustutkinto: Toivala

PUHTAUS‐, KIINTEISTÖ JA KOTIPALVELUT
Puhtaus‐ ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto: Kuopio, Varkaus

RAKENTAMINEN JA TALOTEKNIIKKA

Rakennusalan perustutkinto: Toivala, Varkaus

Talotekniikan perustutkinto: Toivala, Varkaus

SOSIAALI- JA TERVEYS

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: Iisalmi, Kuopio, Varkaus

TIETOLIIKENNE- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto: Kuopio, Varkaus

TURVALLISUUS

Turvallisuusalan perustutkinto: Kuopio, Varkaus



MEDIAPALVELUJEN TOTEUTTAJA
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto, pk/yo

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

 OPISKELLAAN
 Graafista suunnittelua
 Printti-, some- ja verkkojulkaisuja
 Valokuvausta ja studiotyöskentelyä
 Kuvankäsittelyä ja rakennetun 

valokuvan valmistusta
 3D-animointia, videokuvausta ja 

videon jälkikäsittelyä
 Projektityöskentelyä asiakastöinä, 

mm. yritysilmeitä, verkkosivuja, 
esittely- ja mainosvideoita, 
tapahtumakuvauksia, 
markkinointivalokuvauksia

 TULEVAISUUDEN TYÖ
 Televisio- ja elokuvatuotantoyhtiöt, 

lehtitalot, mainos- ja 
mediatoimistot, valokuvaamot, 
tapahtumatuotanto, oma yritys tai 
freelancer

VARKAUS



MERKONOMI

Liiketoiminnan perustutkinto, pk/yo

 OPISKELLAAN
 Asiakaspalvelua ja myyntiä
 Visuaalisen ilmeen luomista
 Talousasioita
 Käytetään paljon tietokoneita
 Käytännön tekemistä 

opetusmyymälässä ja työpaikoilla

 TULEVAISUUDEN TYÖ
 Myyjä, myyntineuvottelija, 

asiakaspalvelija, myyntiedustaja, 
palveluneuvoja, myyjä-visualisti, 
markkinointiassistentti, laskuttaja, 
kassavastaava, toimisto- tai 
henkilöstösihteeri, kirjanpitäjä, 
itsenäinen yrittäjä

IISALMI – KUOPIO – VARKAUS



IT-TUKIHENKILÖ, TIETOVERKKOASENTAJA, 
OHJELMISTOKEHITTÄJÄ, 

HYVINVOINTITEKNOLOGIA-ASENTAJA
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, pk/yo

 IT-TUKIHENKILÖ
 Järjestelmäasiantuntija, IT-tuki, 

järjestelmien ylläpito ja -suunnittelu

 TIETOVERKKOASENTAJA
 Tietojärjestelmien asiantuntija, 

teollisuuden laitevalmistus, 
järjestelmien ja palvelujen 
konsultointi ja myynti, yrittäjä

KUOPIO – VARKAUS

 OHJELMISTOKEHITTÄJÄ (vain Kuopio)
 Ohjelmistotalot, peli- ja 

tietojenkäsittelypalveluja tuottavat 
yritykset, eri organisaatioiden oma 
ohjelmistokehitys

 HYVINVOINTITEKNOLOGIA-ASENTAJA 
(vain Kuopio)
 Alan laitteiden ja ohjelmistojen 

sekä palvelujärjestelmien asennus, 
huolto, myynti esim. teknisissä 
asennusliikkeissä, sairaaloissa, 
palvelukodeissa, teollisuudessa



TALONRAKENTAJA
Rakennusalan perustutkinto, pk/yo

Talonrakennuksen osaamisala

 OPISKELLAAN
 Pakolliset tutkinnon osat:

Perustustyöt
runkovaiheen työt

 Valinnaiset tutkinnon osat:
Sisävalmistusvaiheen työt, 
ulkoverhous, kattotyöt, raudoitus 
ja betonointi, ikkunatyöt, muuraus, 
korjaus- ja telinerakentaminen

 TULEVAISUUDEN TYÖ
 Uudis- ja korjausrakennustyömaat, 

rakennusliikkeet, kiinteistönhuolto
 Tehtäviin kuuluu esim. rakennusten 

runko- ja vesikattotöitä, maalausta, 
kosteus- ja lämmöneristystä. Työ on 
yleensä päivätyötä

TOIVALA – VARKAUS



PUTKI-, ILMANVAIHTO- JA KYLMÄASENTAJA
Talotekniikan perustutkinto, pk/yo

Putkiasennuksen osaamisala
Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala (vain Toivala) 

Kylmäasennuksen osaamisala (vain Toivala) 

 OPISKELLAAN
 Putkistojen ja ilmanvaihtolaitteiden 

sekä kylmälaitteiden asennusta, 
huoltoa ja korjausta

 OPISKELIJAN OMINAISUUKSIA
 Hyvät kädentaidot
 Ongelmanratkaisukyky
 Vuorovaikutustaidot

 TULEVAISUUDEN TYÖ
 Asennetaan, huolletaan, korjataan 

ja säädetään putki-, ilmanvaihto- ja 
kylmälaitteita

 Työpaikkoja esim. huoltoyhtiöissä, 
rakennustyömailla tai vesi- ja 
energialaitoksella

TOIVALA – VARKAUS



KIINTEISTÖNHOITAJA

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto, pk/yo
Kiinteistönhoidon osaamisala

 OPISKELLAAN
 Kiinteistön yleishoitoa ja valvontaa
 Pihan ja ulkoalueiden hoitoa 
 Kiinteistöautomaation käyttämistä

 OPISKELIJAN OMINAISUUKSIA
 Hyvät kädentaidot
 Ongelmanratkaisukyky
 Vuorovaikutustaidot

 TULEVAISUUDEN TYÖ
 Valvotaan, huolletaan, korjataan ja 

säädetään LVI‐ järjestelmiä, 
hoidetaan piha‐ ja ulkoalueita, 
tehdään kiinteistöihin määräaikais‐ 
tarkastuksia

 Työpaikkoja kiinteistönhuolto‐, ja 
isännöintiyrityksissä, kaupungeissa 
ja kuntien palveluksessa

KUOPIO – VARKAUS



AJONEUVOASENTAJA
Autoalan perustutkinto, pk/yo

Autotekniikan osaamisala

 OPISKELLAAN
 Auton rakennetta ja toimintaa
 Vianetsintää
 Huolto-, säätö- ja korjaustöitä
 Opintoja voi suunnata myös 

varaosamyyntiin, 
pienkonekorjaukseen tai 
hyötyajoneuvojen asennukseen

 OPISKELUSSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
 Auton tekniikan perusteellista 

tuntemusta
 Autoalan englantia
 asiakaspalveluhenkeä

 TULEVAISUUDEN TYÖ
 Autoliikkeet, korjaamot, 

huoltoasemat, kuljetusliikkeet, 
yrittäjyys

KUOPIO – VARKAUS



AUTOKORINKORJAAJA
Autoalan perustutkinto, pk/yo

Autokorinkorjauksen osaamisala

 OPISKELLAAN
 Alusta-, moottori ja 

sähkölaiterakenteet
 Hitsaukset, liitokset, ohutlevytyöt, 

metallien liimaus
 Korirakenteiden materiaalit ja 

niiden edellyttämät korjaukset
 Pintaosien oikaisutyöt, korinosien 

oikaisu, vaihto ja sovitus sekä lasien 
vaihto

 OPISKELUSSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
 Pitkäjänteisyyttä

 TULEVAISUUDEN TYÖ
 Autokorjaamot, automaalaamot, 

ajoneuvokoreja, erikoisajoneuvoja 
ja asuntovaunuja valmistava 
teollisuus

KUOPIO



AUTOMAALARI
Autoalan perustutkinto, pk/yo
Automaalauksen osaamisala

 OPISKELLAAN
 Autojen maalausta, pohjustustöitä, 

koristemaalausta, korilevytöitä
 Erikoistuminen mahdollista

 OPISKELUSSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
 Hyviä kädentaitoja, tietotekniikan 

osaamista, asiakaspalvelutaitoja

 TULEVAISUUDEN TYÖ
 Kolarikorjaamot, automaalaamot, 

autoliikkeet ja -korjaamot, 
ajoneuvokoreja, erikoisajoneuvoja 
ja asuntovaunuja valmistava 
teollisuus

KUOPIO



YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA
Logistiikan perustutkinto, pk/yo
Kuljetuspalvelujen osaamisala

 OPISKELLAAN
 Kuljetusalaa koskevat ohjeet ja 

määräykset
 Valmius yrittäjämäiseen tekemiseen 

työtehtävissä

 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT
 Kuljetusalan perustason 

ammattipätevyys
 Kuorma-auton tavarakuljetusten 

hallinta
 yhdistelmäajoneuvokuljetukset

 TULEVAISUUDEN TYÖ
 Kappaletavara-, säiliö-, maa-aines-, 

puutavara- ja elintarvikeajoneuvon 
kuljetustehtävät, yrittäjyys

KUOPIO



LINJA-AUTONKULJETTAJA
Logistiikan perustutkinto, pk/yo
Kuljetuspalvelujen osaamisala

 OPISKELLAAN
 Kuljettajan työtä koskevat ohjeet ja 

määräykset
 asiakaspalvelutaidot

 PAKOLLISET TUTKINNON OSAT
 Kuljetusalan perustason 

ammattipätevyys
 Linja-auton tavarakuljetusten 

hallinta
 Yksi seuraavista: palveluliikenne, 

kaukoliikenne tai tilausajo

 TULEVAISUUDEN TYÖ
 Reitti-, tilausajo tai palveluliikenteen 

kuljettaja. Mahdollisuus suorittaa 
myös taksinkuljettajan pätevyys

KUOPIO



LENTOKONEASENTAJA
Lentokoneasennuksen perustutkinto, pk/yo

 OPISKELLAAN
 Lentokoneiden huoltoa ja korjausta
 Laaditaan raportteja laitevaihdoista 

ja vioista
 Koulutusvaatimukset 

yhdenmukaiset Euroopan alueella

 OPINNOISSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
 Luotettavuutta, vastuullisuutta ja 

huolellisuutta
 Oikeaa ilmailuasennetta
 Englannin kielen taitoa
 Alan nopea kehitys vaatii jatkuvaa 

uusien asioiden opiskelua

 TULEVAISUUDEN TYÖ
 Lentoyhtiöt, huoltoyritykset, 

ilmavoimat, ilmailuteollisuus

RISSALA



KONEASENTAJA, KONEISTAJA, 
LEVYSEPPÄHITSAAJA

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, pk/yo

 LEVYSEPPÄHITSAAJA
 Tuotantotekniikan osaamisala
 Toimii asennus-, levy- ja 

hitsaustehtävissä

 KONEISTAJA
 Tuotantotekniikan osaamisala
 Valmistaa ja muotoilee tuotteita 

sorvaamalla ja jyrsimällä
 Käyttää tietokoneohjattuja 

työstökoneita (CNC)

 TULEVAISUUDEN TYÖ
 Teollisuuden konepajat ja verstaat, 

alan huoltoyritykset, telakat, 
korjaamot, metallialan yritykset

KUOPIO – VARKAUS

 KONEASENTAJA (vain Kuopio)
 Asennuksen ja automaation 

osaamisala
 Työskentelee koneiden asennus-, 

huolto- ja valmistustehtävissä



PROSESSINHOITAJA
Prosessiteollisuuden perustutkinto, pk/yo

Kemianteollisuuden osaamisala

 OPISKELLAAN
 Prosessien valvontaa, teollisen 

tuotannon huolto- ja 
kunnossapitotöitä

 Kemikaalien käsittelyä, 
laadunvarmistusta, 
automaatiojärjestelmiä

 OPINNOISSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
 Oppimis- ja ongelmanratkaisukykyä
 Tiimityöskentelytaitoja

 TULEVAISUUDEN TYÖ
 Vaihtelevissa tehtävissä 

monipuolisesti eri teollisuuden 
aloilla, kuten esim. elintarvike-, 
kemian-, muovi- tai 
metsäteollisuudessa, pakkaus- ja 
panimoteollisuudessa, 
laboratorioissa, vesihuollossa ja 
energiantuotannossa

KUOPIO



LABORANTTI
Laboratorioalan perustutkinto, pk/yo

 LABORANTTI
 Tutkii eri aineiden koostumuksia
 Tekee solu- ja bakteeriviljelyä
 Arvioi veden puhtautta
 Tutkii DNA:ta
 Tekee metallimäärityksiä

 OPINNOISSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
 Luotettavuutta ja huolellisuutta
 Täsmällisyyttä ja tarkkuutta
 Sorminäppäryyttä ja uteliaisuutta

 TULEVAISUUDEN TYÖ
 Bioteknologia-alan yritykset, 

elintarvike-, vesi- ja 
ympäristötestauslaboratoriot, 
yliopiston laboratoriot, terveysala

 Monet jatkavat opintojaan esim. 
bioanalyytikoksi (AMK) tai 
farmaseutiksi

KUOPIO



MAALARI
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk/yo

Rakennusmaalauksen osaamisala

 OPISKELLAAN
 Korjaus- ja uudisrakennusmaalausta
 Tapetointia, laatoittamista, 

ruiskumaalausta
 Tasoitetyön perusteet
 Julkisivujen sekä pientalojen 

pintakäsittelyjä

 OPINNOISSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
 Hyvät kädentaidot, huolellisuutta ja 

vastuuntuntoisuutta
 Muoto- ja tyylitajua, hyvää 

värisilmää ja fyysistä kuntoa

 TULEVAISUUDEN TYÖ
 Rakennus- ja maalausliikkeet, 

metalli- ja rakennustuoteteollisuus. 
Maalari voi toimia myös yrittäjänä. 

TOIVALA



PINTAKÄSITTELIJÄ
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk/yo

Teollisen pintakäsittelyn osaamisala

 OPISKELLAAN
 Metallituotteiden maalaamista ja 

pintakäsittelyjä

 OPINNOISSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
 Huolellisuutta ja 

vastuuntuntoisuutta
 Hyvää värisilmää ja fyysistä kuntoa

 TULEVAISUUDEN TYÖ
 Pintakäsittelijä voi työllistyä 

teollisuusmaalaamoihin, tehtaiden 
pintakäsittelyosastoille, 
korroosionestomaalaustöihin ja 
metallipinnoitusyrityksiin

TOIVALA

PINTAKÄSITTELIJÄ
Pintakäsittelyalan perustutkinto, pk/yo

Teollisen pintakäsittelyn osaamisala

ü OPISKELLAAN
§ Metallituotteiden maalaamista ja 

pintakäsittelyjä

ü OPINNOISSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
§ Huolellisuutta ja 

vastuuntuntoisuutta
§ Hyvää värisilmää ja fyysistä kuntoa

ü TULEVAISUUDEN TYÖ
§ Pintakäsittelijä voi työllistyä 

teollisuusmaalaamoihin, tehtaiden 
pintakäsittelyosastoille, 
korroosionestomaalaustöihin ja 
metallipinnoitusyrityksiin

TOIVALA



SÄHKÖ- TAI AUTOMAATIOASENTAJA
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto, pk/yo

 AUTOMAATIOASENTAJA TEKEE
 Ohjelmointia, asennus-, huolto- ja 

korjaustoimintaa teollisuuden 
automaatiolaitteisiin  kuten 
järjestelmiin, lähettimiin ja säätimiin

 SÄHKÖASENTAJA TEKEE
 Rakennuskohteiden sähkö-, tele- ja 

LVI-järjestelmien sähköasennuksia, 
asentaa ja korjaa sähkökoneita ja 
-laitteita, toimii sähkön tuotanto- ja 
jakelutehtävissä sekä myynti-, 
neuvonta- ja opastustehtävissä

 TULEVAISUUDEN TYÖ
 Sähköasennusliikkeet, sähkön 

tuotanto- ja jakelulaitokset, 
teollisuus. Asentaja voi toimia myös 
yrittäjänä

KUOPIO – VARKAUS



TURVALLISUUSVALVOJA
Turvallisuusalan perustutkinto, pk/yo

 OPISKELLESSA
 Perehdytään turvallisuusalan 

toimintaan ja lainsäädäntöön, 
asiakaspalveluun ja voimankäyttöön

 Perehdytään turvallisuusteknisin 
laitteistoihin

 TULEVAISUUDEN TYÖ
 Hallinnon-, kaupan ja teollisuuden 

aloilla
 Hotelli- ja ravintola-alalla
 Kuntien ja valtioiden laitoksissa
 Turvallisuustekniikka-alan yrityksissä
 Lukitus- ja vartiointiliikkeissä

KUOPIO – VARKAUS



METSÄKONEENKULJETTAJA
Metsäalan perustutkinto, pk/yo

Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

 METSÄKONEENKULJETTAJA
 Kaataa ja katkoo puita 

hakkuukoneella
 Kuljettaa puut metsästä tienvarteen 

kuormatraktorilla
 Tekee koneille pieniä huoltotöitä
 Osana opintoja mahdollista 

suorittaa C-ajokortti sekä kuljettajan 
ammattipätevyyskoulutus

 OPINNOISSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
 Huolellisuutta, kykyä itsenäiseen 

työskentelyyn
 Luonnossa viihtymistä

 TULEVAISUUDEN TYÖ
 Metsäkoneyrityksissä työntekijänä tai 

itsenäisenä yrittäjänä
Savon ammattiopisto järjestää 
metsäkoneenkuljettajakoulutusta myös 
Kajaanissa

TOIVALA



METSURI-METSÄPALVELUJEN TUOTTAJA
Metsäalan perustutkinto, pk/yo

Metsätalouden osaamisala

 METSURI TEKEE JA SUUNNITTELEE
 Metsän hakkuita ja metsänviljelyä
 Taimikonhoitoa ja muita 

metsänhoitotöitä
 Vastaa itse oman työnsä 

suunnittelusta ja toteutuksesta

 OPINNOISSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
 Hyvä fyysinen kunto
 Kykyä ja halua itsenäiseen 

työskentelyyn
 Kykyä selvitä erilaisissa sääoloissa

 TULEVAISUUDEN TYÖ
 Metsäteollisuus, 

metsänhoitoyhdistys, metsähallitus. 
Metsuri voi toimia myös yrittäjänä

TOIVALA



PUUTARHURI
Puutarha-alan perustutkinto, pk/yo

 VIHERALAN OSAAMISALA
 Rakennetaan ja hoidetaan sekä 

yksityisiä että julkisia viheralueita

 KUKKA- JA PUUTARHAKAUPAN 
OSAAMISALA
 Asiakaspalvelua ja myyntityötä alan 

kaupoissa
 Kasvien hoitamista sisällä ja ulkona 

sekä erilaisten kukkasidontatöiden 
tekemistä

 OPINNOISSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
 Kiinnostusta kasveihin ja luontoon
 Hyvä fyysinen kunto ja joustavuus

 TULEVAISUUDEN TYÖ
 Kaupunkien ja kuntien puistotoimet, 

seurakunnat, taimimyymälät, 
viheralan yritykset, kukkakaupat, 
puutarhamyymälät, 
hautaustoimistot, yrittäjyys

TOIVALA



KAMPAAJA, KOMETIIKKANEUVOJA, 
KOSMETOLOGI, PARTURI

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, pk/yo

 KOSMETIIKKANEUVOJA
 Ohjaa ja neuvoo asiakasta ihon ja 

hiusten hoidossa sekä tuotteiden 
käytössä

 KOSMETOLOGI
 Tekee kasvo-, jalka- ja käsihoitoja 

sekä opastaa asiakkaita ihon 
itsehoidossa ja tuotteiden käytössä

 PARTURI
 Tekee hiustenleikkauksia 

parturityötekniikoilla, kampauksia 
sekä partakäsittelyjä

 OPINNOISSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN:
 Kykyä kohdata asiakkaita 

hoito- ja  palvelutilanteissa
 Asiakaspalveluosaamista
 Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
 Huolellisuutta

KUOPIO

 KAMPAAJA
 Tekee hiustenleikkauksia 

kampaajatyötekniikoilla sekä 
kampauksia erilaisilla tekniikoilla



LÄHIHOITAJA
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, pk/yo

 OPISKELLAAN
 Ihmisen kohtaamista ja vuorovaikutusta
 Hoitamista, huolenpitoa, ohjaamista
 Hyvinvoinnin, terveyden, 

toimintakyvyn, kasvun ja osallisuuden 
edistämistä

 Opiskellaan käytännönläheisesti (paljon 
työpaikalla tapahtuvaa oppimista)

 OPINNOISSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
 Vuorovaikutustaitoja ja vastuuntuntoa
 Erilaisuuden kunnioittamista ja 

sopeutumiskykyä muuttuvissa 
tilanteissa

 Soveltuvaa terveydentilaa

 TULEVAISUUDEN TYÖPAIKKA
 Päiväkoti, koulu, kotihoito, 

palvelu- ja toimintakeskus, 
vuode- ja hoivaosastot, 
kuntoutus-, mielenterveys- ja 
päihdeyksiköt, vammaisten 
toimintayksiköt, sairaalat

IISALMI – KUOPIO – VARKAUS

 Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
 Sairaanhoito ja huolenpito
 Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
 Mielenterveys- ja päihdetyö
 Suunhoito (Vain Kuopio)
 Vammaistyö (Vain Kuopio)
 Jalkojenhoito (Vain Kuopio)

O
SA

A
M

IS
A

LA
T*

*)Osaamisalat ovat paikkakuntakohtaisia ja 
opinnot toteutuvat, kun ryhmäkoko on riittävä 



PERUSTASON ENSIHOITAJA
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, pk

Perustason ensihoidon osaamisala

 OPISKELLAAN
 Käytännönläheisesti, paljon työpakalla 

tapahtuvaa oppimista

 OPINNOISSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
 Hyvät vuorovaikutustaidot ja 

vastuuntunto
 Erilaisuuden kunnioittamista ja 

sopeutumiskykyä muuttuviin tilanteisiin
 Hyvä fyysinen kunto
 Soveltuva terveydentila

 TULEVAISUUDEN TYÖ
 Perustason ensihoitaja 

kuljettaa ambulanssia ja 
tekee ensihoitotehtäviä, 
esim. puhdistaa ja sitoo 
haavoja tai työskentelee 
sairaankuljetuksessa tai 
päivystysvastaanotolla.

 Ennen sairaankuljetuksen 
opintojen aloittamista täytyy 
olla suoritettuna B-ajokortti

KUOPIO



MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA
Matkailualan perustutkinto, pk/yo

Matkailupalvelujen osaamisala

 MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA
 Suunnittelee ja tuottaa asiakkaille 

ohjelmapalveluja, kuten elämys- ja 
seikkailuretkiä

 Hoitaa ja huoltaa palvelussa tarvittavia 
välineitä, varusteita, eläimiä sekä 
toimintaympäristöä

 OPINNOISSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
 Asiakaspalveluosaamista
 Myynnin ja markkinoinnin osaamista
 Riittävä kielitaito
 Yhteistyö- ja tiimityötaitoja

 TULEVAISUUDEN TYÖPAIKKA
 Matkailukeskukset, ohjelma-

tai oheispalveluyritykset, 
hotellit, kylpylät, 
maatilamatkailuyritykset, 
itsenäinen yrittäjä

KUOPIO



VASTAANOTTOVIRKAILIJA
Matkailualan perustutkinto, pk/yo

Majoituspalvelujen osaamisala

 VASTAANOTTOVIRKAILIJA
 Hoitaa huonevaraukset, 

sisäänkirjaukset ja lähtöselvityksen
 Opastaa asiakkaita palvelujen käytössä
 Tuntee anniskeluun liittyvät määräykset

 OPINNOISSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
 Yhteistyötaitoja
 Palveluhenkisyyttä
 Riittävää kielitaitoa

 TULEVAISUUDEN TYÖPAIKKA
 Hotellit, matkailukeskukset, 

kokous- ja kongressipalveluja 
tarjoavat yritykset, kylpylät, 
aulapalvelut, terveys- ja 
hyvinvointipalveluja tarjoavat 
yritykset

KUOPIO



KOKKI / TARJOILIJA
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto, pk/yo

 KOKKI
 Ruokapalvelun osaamisala
 Valmistaa maukasta ja ravitsevaa, 

terveellistä ruokaa
 Hallitsee myös erikoisruokavaliot

 TARJOILIJA
 Asiakaspalvelun osaamisala
 Kattaa pöydät, palvelee asiakkaita
 Tuntee tarjoilemansa ruoat ja juomat
 Tuntee anniskelumääräykset
 Huolehtii asiakkaan viihtyvyydestä

 OPINNOISSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
 Yhteistyötaitoja, palveluhenkisyyttä
 Riittävää fyysistä kuntoa

 TULEVAISUUDEN TYÖPAIKKA
 Ravintola, kahvilat, catering-alan 

yritykset, suurkeittiöt, juhla- ja 
pitopalveluyritykset, rahti- ja 
matkustajalaivat

KUOPIO



ELINTARVIKKEIDEN VALMISTAJA / LEIPURI-KONDIITTORI
Elintarvikealan perustutkinto, pk/yo

 LEIPURI-KONDIITTORI
 Leipomoalan osaamisala
 Valmistaa leivonnaisia, leipomoeineksiä 

ja konditoriatuotteita
 Työskentelee esimerkiksi leipomoissa, 

konditorioissa, teollisuusleipomoissa, 
paistopisteillä, kahviloissa, suurtalous-
ja ravintola-alan toimipisteissä tai 
pitopalveluyrityksissä

 OPINNOISSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
 Yhteistyötaitoja, huolellisuutta
 Riittävää fyysistä kuntoa

 ELINTARVIKKEIDEN VALMISTAJA
 Elintarviketeknologian osaamisala
 Voi työskennellä esimerkiksi 

elintarvikkeiden valmistus-, 
pakkaus- tai varastointitehtävissä, 
kasvis-, makeis- ja 
juomateollisuudessa sekä 
elintarvikekaupassa

KUOPIO



PERUSOPETUKSEN JÄLKEINEN VALMISTAVA KOULUTUS
Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)

 LAAJUUS 60 OSP, SUORITUSAIKA 
ENINTÄÄN 1 VUOSI
 Ensisijaisesti vailla toisen asteen 

tutkintoa oleville perusopetuksen 
päättäneille nuorille

 Maahanmuuttajille, joilla ei ole toisen 
asteen ammatillista tutkintoa 
(Kuopiossa)

 Heille, jotka tarvitsevat valmiuksia 
ammatilliseen peruskoulutukseen 
siirtymiseksi

 Koulutuksen lähtökohtana ovat 
yksilölliset, osaamiseen perustuvat 
oppimispolut ja työelämälähtöisyys

 Opiskelija voi missä tahansa 
valmentavan koulutuksen vaiheessa 
siirtyä suorittamaan tutkintotavoitteista 
ammatillista koulutusta, mikäli alalla on 
opiskelupaikkoja vapaana ja opiskelija 
täyttää hakuehdot.

 Koulutus antaa 6 lisäpistettä 
yhteishaussa

KUOPIO – TOIVALA



VALMENTAVA KOULUTUS ERITYISOPETUKSENA

 AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 
VALMENTAVA KOULUTUS (VALMA) 
ERITYISOPETUKSENA
 Koulutuksen laajuus 60 osp, 

suoritusaika 1 vuosi
 Antaa valmiuksia hakeutua 

ammatilliseen koulutukseen tai 
ammatilliseen erityisopetukseen

 Lisää valmiuksia itsenäiseen elämään
 Edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta 

yhteistyössä kuntoutuspalvelujen 
tuottajien kanssa

KUOPIO

 TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN 
VALMENTAVA KOULUTUS (TELMA)
 Koulutuksen laajuus 60 osp, 

suoritusaika 1-3 vuotta
 Erityisopetusta, joka on tarkoitettu 

erityistä ja laajaa tukea tarvitseville 
opiskelijoille

 Antaa opiskelijoille henkilökohtaisen 
tavoitteiden ja valmiuksien mukaista 
opetusta ja ohjausta

 Pääpaino monipuolisissa arkielämän 
taitojen opiskelussa



YLIOPPILASTUTKINTO, VARKAUDEN LUKIO

 VARKAUDEN LUKIOSSA OPISKELIJAT SAAVAT 
VAHVAN LAAJA-ALAISEN YLEISSIVISTYKSEN JA 
HYVÄT JATKO-OPINTOVALMIUDET LUKION 
JÄLKEISIIN OPINTOIHIN
 Kehitetään valmiuksia esimerkiksi 

yrittäjyyteen, kansainvälisyyteen ja 
työelämään

 Kilpaurheilijat voivat hakea 
sporttiluokalle, joka tukee nuorten 
kehittymistä omassa lajissaan

VARKAUS

 2021 syksynä aloittaville opiskelijoille 
annetaan kannettava tietokone lukio-
opiskelun ajaksi

 Lukio-opintoihin sisältyvät vaihtuvat 
opintoretket sekä yhteistyö kotimaassa 
ja ulkomailla. Kohteina voivat olla eri  
yliopistot kuten Itä-Suomen yliopisto, 
LUT (Lappeenrannan teknillinen 
yliopisto), Savonia AMK, Vammel ry, 
vaihto-opiskelu ja leirikoulut ulkomailla



VARKAUDEN 
LUKION 
PENKKARIT
2020



IISALMI
Asevelikatu 4, 74100 Iisalmi

KUOPIO
Presidentinkatu 1, 70100 Kuopio
Presidentinkatu 3, 70100 Kuopio
Sammakkolammentie 2, 70200 Kuopio
Kolmisopentie 7, 70780 Kuopio
Sahakatu 2, 70800 Kuopio

SIILINJÄRVI
Siltasalmentie 450, 70900 Toivala
Haapamäentie 1, 70900 Toivala

VARKAUS
Osmajoentie 75, 78210 Varkaus

VARKAUDEN LUKIO
Osmajoentie 75, 78210 Varkaus

Savon koulutuskuntayhtymä
PL 87, 70101 Kuopio
Vaihde, p. 017 214 3000 
Hakutoimisto: p. 044 785 3079 
etunimi.sukunimi@sakky.fi

KOULUTUSYKSIKÖT



KIITOS!


