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HAKUOPAS
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HEI!
Kevät tuo jälleen tullessaan yhteishaun. Tulevaisuuden opintojen
suunnittelu kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin.
Olisitko tulevaisuuden timanttinen timpuri, trendihiusten leikkaaja,
tukkimetsää ison moton kahvoissa niputtava kippari, kylillä kehuttu
autonkorjaaja, herkullisten annosten kokki, tietoverkkojen kutoja tai
vaikkapa hoiva-alan helmi? Vai valitsetko ensin lukion?
Tässä vain muutamia esimerkkejä niistä ammateista, joihin taidokkaiden opettajiemme ansiosta lähetetään vuosittain raudanlujia ammattilaisia.
Savon ammattiopisto ja Varkauden lukio tarjoavat kevään 2021 yhteishaussa yli 60 eri hakukohdetta Iisalmessa, Kuopiossa, Siilinjärven
Toivalassa ja Rissalassa sekä Varkaudessa.
MENESTYSTARINASI ALKAA TÄSTÄ – HAE KEVÄÄN YHTEISHAUSSA!

KOULUTUSTARJONTAMME LÖYDÄT TÄSTÄ HAKUOPPAASTA
SEKÄ OSOITTEESTA: WWW.SAKKY.FI/YHTEISHAKU
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OSAAJAKSI
SAVON
SYDÄMESTÄ!
Savon koulutuskuntayhtymä on yksi Suomen
suurimmista ja monipuolisimmista ammatillisen
koulutuksen järjestäjistä, joka toteuttaa myös
lukiokoulutusta Varkaudessa.
Savon ammattiopistossa opiskelet työelämäpainotteisesti ja valmistut oman alasi osaajana
unelmiesi ammattiin.
Varkauden lukio tarjoaa yleissivistävää
lukiokoulutusta. Lukio-opinnot tarjoavat
hyvät mahdollisuudet haluamiisi
jatko-opintoihin.

YHTEISHAKU
23.2. – 23.3.2021
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YHTEISHAUN ALOITUSPAIKAT 2021
TUTKINTO									ALOITUSPAIKAT

TUTKINTO									ALOITUSPAIKAT
KUOPIO

Liiketoiminnan perustutkinto

pk 110, yo 25

VARKAUS

Liiketoiminnan perustutkinto

pk 23, yo 2

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

pk 60, yo 4

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

pk 18, yo 2

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto

pk 60, yo 2

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

pk 16, yo 2

Matkailualan perustutkinto

pk 18, yo 2

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

pk 22, yo 2

pk 120, yo 18

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja

pk 18, yo 4

pk 20

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

pk 28, yo 2

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

pk 12, yo 12

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

pk 18, yo 2

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasentaja, varaosamyyjä

pk 34, yo 6

Turvallisuusalan perustutkinto

pk 18, yo 2

Autoalan perustutkinto, autokorinkorjaaja, automaalari

pk 16, yo 4

Rakennusalan perustutkinto

pk 28, yo 4

Logistiikan perustutkinto

pk 34, yo 6

Talotekniikan perustutkinto

pk 18, yo 2

Elintarvikealan perustutkinto

pk 20, yo 20

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

pk 10, yo 10

Prosessiteollisuuden perustutkinto

pk 20, yo 5

Lukio

Laboratorioalan perustutkinto

pk 18, yo 7

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

pk 48, yo 2

Liiketoiminnan perustutkinto

pk 34, yo 2

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

pk 40, yo 4

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

pk 44, yo 4

Turvallisuusalan perustutkinto

pk 20, yo 3

Puhtaus- ja kiinteistöalan perustutkinto

pk 10, yo 10

Lentokoneasennuksen perustutkinto

pk 16, yo 4

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoitaja

VALMA, ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

96

IISALMI

RISSALA

160

VALMA, vaativa erityinen tuki
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TELMA, vaativana erityisenä tukena järjestettävä ammatillinen koulutus
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TOIVALA
Metsäalan perustutkinto

pk 44, yo 4

Metsäalan perustutkinto (yhteistyössä Kainuun ammattiopiston kanssa)

pk 12, yo 2

Puutarha-alan perustutkinto

pk 12, yo 6

Pintakäsittelyalan perustutkinto

pk 20, yo 4

Talotekniikan perustutkinto

pk 36, yo 4

Rakennusalan perustutkinto

pk 56, yo 4

VALMA, ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

6

22
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OPISKELIJAKSI HAKEUTUMINEN
YHTEISHAKU
Yhteishaussa hakevat kaikki, joilta puuttuu toisen asteen
tutkinto. Hakija on joko valmistumassa peruskoulusta tai
lukiosta, kokonaan ilman ammatillista tutkintoa tai keskeyttänyt aiemmat opintonsa. Yhteishakuun kuuluvaan
koulutukseen haetaan netin kautta: www.opintopolku.fi

TERVEYDELLISET VAATIMUKSET
Tutkintoihin edellytetään työn kuormitukseen nähden
riittävää fyysistä työkuntoa. Eri koulutusaloilla on erilaisia terveydellisiä vaatimuksia. Lisätietoja osoitteesta
https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/
hakijan-terveystila/

HAKUAIKA
Vuoden 2021 yhteishaun hakuaika on 23.2. – 23.3.2021.

Mikäli hakijalla on terveydellisiä rajoitteita, hänen kannattaa keskustella opiskelu- ja työmahdollisuuksista
opinto-ohjaajien kanssa.

TODISTUS JOLLA HAETAAN
Peruskoulun keväällä 2021 päättävien päättötodistuksen
arvosanat siirtyvät automaattisesti hakujärjestelmään.
Perusopetuksen aiemmin suorittaneet hakevat yhteishaussa perusopetuksen päättötodistuksella. Lukion
oppimäärän suorittaneet hakevat lukion päättötodistuksella ja vain lukio-pohjaisiin hakuvaihtoehtoihin.
YHTEISHAUN HAKUKOHTEET
Yhteishaussa haetaan opiskelemaan perustutkintoihin
ja/tai lukioon. Perustutkinnon osaamisalavalinta tehdään vasta opiskelun alettua, pois lukien ensihoidon
osaamisala, joka on yhteishaussa oma hakukohteensa.
Esimerkiksi jos haaveilet kokin tai tarjoilijan opinnoista, haet ravintola- ja catering-alan perustutkintoon ja
suuntautuminen valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden
aikana.
HAKUTOIVEJÄRJESTYS
Yhteishaussa haetaan enintään viiteen koulutukseen.
Järjestele koulutukset hakulomakkeella niin, että mieluisin vaihtoehto on lomakkeella ylimpänä. Hakutoivejärjestys on sitova ja järjestystä voi muuttaa ainoastaan
hakuaikana.
Hakija voi tulla valituksi vain ylimpään hakutoiveeseen,
johon pisteet riittävät. Tällöin alemmat hakutoiveet
peruuntuvat automaattisesti. Mikäli jäät varasijalle, voit
vielä tulla valituksi ylemmälle toiveelle, mikäli paikka
vapautuu.
SOVELTUVUUSKOE
Savon ammattiopistossa on käytössä soveltuvuuskoe
seuraavissa hakukohteissa: sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, turvallisuusalan perustutkinto, lentokoneasentajan perustutkinto sekä sosiaali- ja terveysalan
perustutkinnon perustason ensihoidon osaamisala.
Edellä mainituille aloille ei voi tulla valituksi, ellei ole suorittanut hyväksytysti soveltuvuuskoetta. Muutoin yhteishaussa noudatetaan valtakunnallisia valintakriteereitä.
KIELITESTI JA OLESKELULUPA
Savon ammattiopiston opetuskieli on suomi. Hakija
kutsutaan kielitestiin, jos hakijan äidinkieli on muu kuin
suomi, eikä kielitaidon riittävyyttä ole voitu todentaa
muilla tavoin. Kielitaitovaatimus on tutkintokohtainen.
Alin tutkintotavoitteiseen koulutukseen vaadittava taso
on A2, jota vastaa peruskoulun äidinkielen arvosana 7.
Mikäli hakijan kansalaisuus on muu kuin EU-maa, hänen
tulee toimittaa kopio oleskeluluvasta tai todistus hakemuksen vireillä olosta viimeistään opintojen alkaessa.
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HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA
Oppilaitos voi valita osan opiskelijoista harkintaan perustuvalla valinnalla valintapistemääristä riippumatta.
Koulutustarpeet ja edellytykset suoriutua opinnoista
otetaan päätöksissä huomioon.
Syitä harkintaan perustuvaan valintaan ovat:
• Koulutodistusten vertailuvaikeudet (ulkomainen
todistus)
• Sosiaaliset syyt (esim. asumiseen liittyvät perusteet)
• Koulutodistuksen puuttuminen (maahanmuuttajat
tai kesken jäänyt peruskoulu)
• Tutkinnon suorittamiseen riittämätön kielitaito
• Oppimisvaikeudet
Hakijan tulee toimittaa kopio hakemuksesta sekä kaikki
valintaan liittyvät perustelut todistuksineen (lääkärintodistukset, koulutodistukset, lausunnot jne.) hakuaikana
Hakutoimistoon osoitteeseen Savon ammattiopisto,
Hakutoimisto, Osmajoentie 75, 78210 Varkaus. Samaan
osoitteeseen toimitetaan myös todistus kielitaidosta.
OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN
Saat hakulomakkeella antamaasi sähköpostiosoitteeseen linkin, josta voit ottaa opiskelupaikan vastaan
Opetushallituksen opintopolku.fi-palvelussa.
Savon ammattiopisto lähettää valituille myös valintakirjeen, jossa on ohjeet oppilaitoksen Wilmaan kirjautumiseksi. Wilman lomakkeella voit ilmoittaa opiskelupaikan
vastaanottamisesta tai perumisesta.
Täytä myös henkilötietolomake, terveystietolomake ja
liitä Wilmaan kopio peruskoulun tai lukion todistuksestasi. Lataa Wilma-sovellus kännykkääsi ja seuraa opiston
ajankohtaisia tiedotteita ja pikaviestejä.
Koulutuksen järjestäjä tarkistaa opintojen alkaessa valintaan vaikuttaneet todistukset.
JATKUVA HAKU
Mikäli et saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa, voit hakea vapaita paikkoja Jatkuvassa haussa ympäri vuoden
osoitteessa www.sakky.fi/koulutushaku
Toisesta ammatillisesta oppilaitoksesta siirtoa hakevat
opiskelijat hakeutuvat Savon ammattiopistoon jatkuvan haun kautta. Mikäli kyseinen tutkinto ei ole ko.
ajankohtana haettavana, siirtoa hakeva täyttää Savon
ammattiopiston koulutuskalenterissa olevan avoimen
hakemuksen.

UrheiluAmis
HAKEMINEN URHEILIJOIDEN KOULUTUKSEEN
UrheiluAmiksessa voit opiskella urheilupainotteisesti millä tahansa Savon ammattiopiston koulutusalalla.
Valinta UrheiluAmikseen tehdään lajiliittopisteytyksen perusteella.
Hakija hakee yhteishaussa valitsemiinsa tutkintoihin. Tämän lisäksi hakija täyttää Sakkyn nettisivuilta osoitteesta
www.sakky.fi/urheilu löytyvän Hakulomake urheiluoppilaitokseen -lomakkeen ja palauttaa sen hakuaikana hakutoimistoon osoitteeseen Savon ammattiopisto, Hakutoimisto, Osmajoentie 75, 78210 Varkaus.
URHEILUVALMENNUS
Urheilijoilla on mahdollisuus käyttää koulupäivinä kuusi tuntia viikossa valmentautumiseen. Urheiluvalmennustunteja
voi hyödyntää valinnaisissa opinnoissa. Valmennustunneilla toteutetaan lajivalmentajien ja henkilökohtaisten valmentajien kanssa yhteistyössä laadittua valmennusohjelmaa.
KUOPIOSSA PAINOPISTELAJIT OVAT:
•jääkiekko
•lentopallo
•jalkapallo
•maastohiihto
•yleisurheilu
•mäkihyppy ja yhdistetty

•salibandy
•uinti, vesipallo, taitouinti
•suunnistus
•telinevoimistelu
•taitoluistelu

LISÄTIETOJA:
Hanna Linnilä, p. 044 785 3093

"Arjen harjoittelun,
pelaamisen ja opiskelun
yhdistäminen on sujunut
hienosti".
Oliver Kapanen
KalPa
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KUKA HAKEE?
Voit hakea opiskelemaan ammatillista tutkintoa tai
lukio-opintoja, kun olet suorittanut peruskoulun.

MIHIN HAETAAN?

YHTEISHAKU PÄHKINÄNKUORESSA

Haet yhteishaussa määriteltynä ajankohtana. Yhdellä
hakemuksella voi olla enintään viisi hakutoivetta.
Merkitse koulutukset hakulomakkeelle
järjestykseen mieluisimmasta alkaen.

MISSÄ HAETAAN?
Koulultukseen haetaan netin kautta:

www.opintopolku.fi

SOVELTUVUUSKOE JA KIELITESTI
Joihinkin koulutuksiin on soveltuvuuskoe. Sinut kutsutaan
kokeeseen tarvittaessa. Hakijat, joiden äidinkieli on muu kuin
suomi, kutsutaan tarvittaessa kielitestiin.

TULOKSET
Saat tiedon opiskelupaikasta sähköpostilla ja kirjeellä,
kun valinnat on julkaistu.

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTO
Opiskelupaikan hyväksymisellä on aikaraja! Huolehdi,
että vastaanotat paikkasi ajoissa sähköpostiin saamasi
linkin kautta.

ILMAN OPISKELUPAIKKAA?
Jos jäit varasijalle yhteishaussa, sinulle ilmoitetaan, mikäli varasijapaikka vapautuu. Jos jäit kokonaan ilman opiskelupaikkaa, voit
hakea opiskelemaan jatkuvassa haussa.

1
2
3
4
5
6
7

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE
AMMATILLISET
TUTKINNON OSAT
145 OSP
• Pakolliset tutkinnon osat
• Valinnaiset tutkinnon osat
• Sisältää työpaikalla
tapahtuvaa oppimista

YHTEISET
TUTKINNON OSAT
35 OSP
• Pakolliset tutkinnon osat
• Valinnaiset tutkinnon osat

HAKUTOIMISTO, puh. 044 785 3078, WhatsApp 044 785 3079, hakutoimisto@sakky.fi
10
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KOULUTUS
TYÖ
= OPPISOPIMUS
YHDISTÄ TYÖ JA KOULUTUS – VALITSE OPPISOPIMUS!

WWW.SAKKY.FI/OPPISOPIMUS

Oppisopimus on mahdollinen jokaiselle 15 vuotta täyttäneelle ja sitä vanhemmalle. Oppisopimuksen solmittuasi kouluttaudut työtä tehden, saat palkkaa ja kerrytät samalla oman alasi
työkokemusta.
Oppisopimuksella voi suorittaa kaikkia ammatillisia tutkintoja, myös tutkinnon osia ja ammatillista tutkintoa syventävää ja täydentävää koulutusta. Se on työelämälähtöinen tapa
opiskella ammatti, vaihtaa alaa, saada todistus omasta ammatillisesta osaamisesta tai
hankkia lisäkoulutusta. Jatko-opintokelpoisuudet ovat myös täysin samat kuin perinteiseen
tapaan suoritetuilla tutkinnoilla.

OPISKELE OHJATUSTI TYÖPAIKALLA

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja sitoutuu kouluttamaan opiskelijan alansa ammattilaiseksi. Opiskelusta suurin osa tapahtuu työpaikalla, mutta opintoihin sisältyy myös lähijaksoja oppilaitoksessa tai verkon oppimisympäristöissä. Työpaikalla
opiskelijaa ohjaa tehtävään valittu työpaikkaohjaaja. Opittu osaaminen näytetään aidoissa
työelämän tilanteissa.

MIKÄ SE ON?

HANKI ENSIN TYÖPAIKKA OPPISOPIMUSTA VARTEN

MITEN SE ONNISTUU?

UNELMISTA TOTTA TEKEMÄLLÄ

MITÄ HYÖTYÄ SIITÄ ON?

Oppisopimuskoulutus voidaan aloittaa heti, kun opiskelija on löytänyt sopivan työpaikan.
Työtunteja tulee olla viikossa säännöllisesti vähintään 25 tuntia. Työpaikan työtehtävien on
luonnollisesti vastattava suoritettavan tutkinnon vaatimuksia. Jokainen opiskelija opiskelee
henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti. Opiskelija on koko oppisopimuksensa ajan normaalissa työsuhteessa ja hänelle maksetaan työstä vähintään alan työtai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Autamme mielellämme oppisopimukseen liittyvissä asioissa.
Ota yhteyttä työelämäkoordinaattoreihin!

YHTEYSTIEDOT:

ALAT: kauppa ja hallinto, humanistinen ja kasvatus, luonnonvara- ja ympäristö,
tekniikka ja liikenne, kulttuuri, tietojenkäsittely ja tietoliikenne
Jaana Kukkonen, p. 044 785 3064
Merja Happonen, p. 044 785 3073
Kirsi Tikkunen, p. 044 785 8573 (ei tekniikka, liikenne, kulttuuri, tietojenkäsittely, tietoliikenne)
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KAKSOISTUTKINTO
Kaksoistutkinnossa suoritat samanaikaisesti ammatillisen perustutkinnon opintojen ohella
myös lukio-opintoja. Tavoitteena on ammatillisen perustutkinnon suorituksen lisäksi kirjoittaa myös ylioppilaaksi lukiosta.

Kaksoistutkinnon suoritusaika on 3-4 vuotta. Ylioppilaskokeessa opiskelija kirjoittaa 5 ainetta.
Syksystä 2021 alkaen voit hakeutua opiskelemaan Savon ammattiopistoon kaksoistutkintoa
kaikissa ammatillisissa perustutkinnoissa edellyttäen, että peruskoulun lukuaineiden keskiarvosi on vähintään 7. Liiketoiminnan alalla sekä Sosiaali- ja terveysalalla ryhmäkoko on rajallinen. Siksi alin vaadittava keskiarvo voi olla korkeampi hakijamäärästä riippuen. Kaksoistutkinnon opiskelu vaatii aikaa, panostusta ja itsekuria. Opinnot kannattaa suunnitella tarkasti.

Voit syventää ja laajentaa omaa yleissivistystäsi sekä ammattitaitoasi. Kaksoistutkinnon suorittamalla saat paremmat edellytykset työelämään sekä parannat jatko-opintomahdollisuuksiasi ammattikorkeakouluissa tai yliopistoissa. Kaksoistutkinnon opiskelu vaatii niin aikaa
kuin panostusta ja opinnot kannattaa suunnitella tarkasti.

MITEN KAKSOISTUTKINTOA OPISKELEMAAN HAETAAN?
Hae ammatilliseen perustutkintoon yhteishaussa. Hakulomakkeella valitset, että olet kiinnostunut vaihtoehdosta suorittaa myös lukio-opintoja.

HUOM!

ALAT: sosiaali-, terveys ja liikunta
Sos. ja terv. alan tutkinnot: Päivi Heilala, p. 044 785 3070
Sos. ja terv. alan maahanmuuttajakoulutus: Karita Nuikka, p. 044 785 3075
Mielenterveys- ja päihdetyön tutkinnot: Kirsi Tikkunen, p. 044 785 8573

Mikäli et hae kaksoistutkintoon, voit suorittaa
viisi lukiokurssia, jos valitset jatko-opintopolun
ja lukio-opinnot on kirjattu omaan HOKSiisi.

ALAT: matkailu-, ravitsemis- ja elintarvike, hius- ja kauneudenhoito,
hierojan ammatti- ja erikoisammattitutkinto
Karita Nuikka, p. 044 785 3075

Lisätietoja kaksoistutkinnosta saat oman alasi
opinto-ohjaajalta ja www.sakky.fi/kaksoistutkinto

LISÄTIETOJA:
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OPISKELU SAVON AMMATTIOPISTOSSA
TUTOROPETTAJA
Opiskelijan lähimpänä opettajana ja ohjaajana toimii
tutoropettaja, jonka puoleen voi kääntyä kaikkiin opiskeluun ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Tutoropettajan tunneilla käsitellään opintojen kannalta tärkeitä ja
ajankohtaisia asioita.
HOKS
Opiskelija ja hänen oma tutoropettajansa tekevät
opintojen alkaessa opiskelijalle opiskelusuunnitelman.
Sen nimi on HOKS eli henkilökohtainen osaamisen
kehittämissuunnitelma. Tämä suunnitelma on käytännön työväline opiskelijalle, opettajille ja ohjaajille
vaihtelevissa opiskeluympäristöissä. Tekijät kirjaavat
HOKS:iin tutkinnon tavoitteet ja suoritustavat. Opiskelija
ja tutoropettaja käyvät HOKS:ssa läpi opiskelijan vahvuudet ja aiemmin hankitun osaamisen, sekä suunnittelevat opiskelijalle oman polun uran kehittämistä varten.
Tekijät sopivat myös mahdollisista tukitoimista ja muista
huomioon otettavista asioista.
OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN
Opiskelijan aiemmin hankkimaa osaamista on mahdollisuus tunnustaa suoritettavaan tutkintoon. Osaaminen
voi olla esimerkiksi aiempia opintoja tai työkokemusta.
Tunnustamisella on tarkoitus vähentää opintojen päällekkäisyyttä ja mahdollisesti myös lyhentää opiskeluaikaa.
OPINTO-OHJAUS
Jokaisella opiskeluryhmällä on oma opinto-ohjaaja, joka
toimii tiiviissä yhteistyössä tutoropettajan kanssa. Opinto-ohjaaja on opiskelijan tukena opintojen kulkuun liittyvissä muutostilanteissa ja keskusteluapuna arkipäivän
opiskeluasioissa. Muutostilanteita voivat olla esimerkiksi
opintoalan vaihtaminen, opintojen keskeyttäminen,
eroaminen oppilaitoksesta tai jatko-opinnot tutkinnon
valmistumisen jälkeen. Opinto-ohjaaja tekee yhteistyötä
opiskeluhuollon henkilöstön kanssa.
ERITYINEN TUKI
Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat ensisijaisesti oman ryhmänsä mukana. Mahdollisuuksien
mukaan opiskelija voi saada yksilöllistä lisäohjausta.
Pienryhmäopiskelua on tarjolla joissakin perustutkinnoissa. Erilaisista tukimuodoista saa tarkemmin tietoa
Savon ammattiopiston nettisivuilta Opiskelijalle -> ammatillinen opiskelu -> erityinen tuki. Tutoropettaja kirjaa
erityisen tuen sisällön opiskelijan HOKS:iin.
OPISKELUN KUSTANNUKSET
Savon ammattiopistossa opetus on maksutonta. Koulumatkoista, opintokäynneistä, oppikirjoista ja vastaavasta
opiskelumateriaalista, työelämän korttimaksuista, työkaluista, asusteista ja jalkineista kertyy opiskelijalle kustannuksia. Kustannuksien suuruus vaihtelee tutkintokohtaisesti. Lisätietoa saa tutoropettajalta ja opinto-ohjaajalta.

14

TYÖELÄMÄSSÄ OPPIMINEN
Kaikkiin tutkintoihin sisältyy työelämässä oppimista.
Työelämäjaksojen muotona on joko koulutus- tai oppisopimus. Näistä oppisopimuksella oleva opiskelija saa
työstään palkkaa, koulutussopimuksella oleva ei. Opiskelija, koulu ja työpaikan edustajat suunnittelevat yhdessä
työelämäjakson järjestelyt. Opettaja auttaa opiskelijaa
sopivien työpaikkojen etsimisessä ja ohjaa häntä jakson
aikana. Työpaikalla opiskelijaa ohjaa vastuullinen työpaikkaohjaaja.
Opiskelija tekee perustutkinnon opinnoista jopa puolet
työpaikoilla tai oppilaitoksen omissa työkohteissa, kuten
kaupoissa tai opetusravintoloissa. Työelämäjaksoilla
opiskelija vie töitä tehden opintoja eteenpäin, tutustuu
samalla alan eri työpaikkoihin ja luo suhteita tuleviin
työnantajiin. Työelämäjakson voi sovitusti suorittaa
myös ulkomailla.
NÄYTÖT
Näytöillä opiskelija saa arvosanat ammatillisista opinnoista eli tutkinnon osista. Ne osoittavat, että opiskelija
on saavuttanut opintojen aikana ammatilliset tavoitteet
ja työelämässä vaadittavan ammattitaidon. Näytöt ovat
omalle opiskelualalle tyypillisiä työtehtäviä. Opiskelija
tekee näytöt mahdollisuuksien mukaan työpaikoilla
aidoissa työtilanteissa yhteistyössä työpaikkojen henkilöstön kanssa.
OPISKELUPALVELUPISTE JA OPISKELUN TUET
Opiskelija voi saada opintotukea peruskoulun jälkeisiin päätoimisiin opintoihin. Tuen tarkoitus on turvata
toimeentulo opiskeluaikana. Opintotukeen kuuluvat
opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Opinto- ja asumistukihakemuksen liitteeksi tarvitaan opiskelutodistus,
jonka saa oppilaitoksen opiskelijapalvelupisteestä tai
osoitteesta opiskelijapalvelut@sakky.fi

LUKIO-OPINNOT OSANA AMMATILLISTA TUTKINTOA
Katso sivu 13.
KANSAINVÄLISYYS JA OPINNOT ULKOMAILLA
Katso sivu 37.
OmaPolku JOUSTAVASTI JA YKSILÖLLISESTI
Polkuopinnoilla opiskelija voi parantaa työllistymis- ja
jatko- opintomahdollisuuksiaan. Polku suunnitellaan ja
toteutetaan yksilöllisesti jokaiselle.
Valittavat polut:
•jatko-opintopolku
•urheilijan polku
•kansainvälisyyspolku
•huippuosaajan polku
•yrittäjyyspolku
•kestävän kehityksen polku
Tutustu polkuopintoihin täällä: www.sakky.fi/polut
OPISKELIJATOIMINTA
Savon ammattiopistossa on monenlaisia mahdollisuuksia osallistua opiskelijatoimintaan. Tarjolla on erikseen
järjestettyjä harrastuksia ja esimerkiksi tutor- ja SALKKU
ry:n opiskelijayhdistystoimintaa. Yleisesti opiskelijatoiminnan tarkoitus on tukea ja kehittää opiskelijoiden
hyvinvointia sekä lisätä opiskelijoiden osallisuutta ja
aktiivisuutta. Jokaisella opiskelijalla on oikeus turvalliseen ja viihtyisään opiskeluympäristöön ja jokaisella on
velvollisuus huolehtia sen toteutumisesta.

JATKO-OPINTOKELPOISUUS
Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet saavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun
ja yliopistoon. Korkeakoulujen opiskelijavalinnoista saa
lisätietoa Opintopolku.fi -palvelusta ja korkeakoulujen
omilta verkkosivuilta. Muita jatko-opintomuotoja ovat
esimerkiksi toisen osaamisalan opiskelu omalta alalta,
ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen sekä erilaiset ammatilliset täydennyskoulutukset.
KILPAILUTOIMINTA
Vuosittain järjestettävissä Taitajakilpailuissa tulevaisuuden osaajat kilpailevat ammattitaidon suomenmestaruuksista usealla eri ammattialalla. Taitajaan voivat
osallistua kaikki ilmoittautumisaikana opintoja suorittavat, kilpailuvuonna 21 vuotta täyttävät tai nuoremmat
opiskelijat. Joissakin lajeissa ikäraja on poistettu. Myös
lukiolaisilla on mahdollisuus osallistua kilpailuihin.
Suomesta kansainvälisiin EuroSkills- ja WorldSkillsammattitaitokilpailuihin osallistuu nuorista koottu
maajoukkue.

TULEVAT AMMATTITAITOKILPAILUT
18. – 20.5.2021 OULU
Taitaja2021
6. – 10.1.2021 GRAZ, ITÄVALTA
EuroSkills 2021
22. – 27.9.2021, SHANGHAI, KIINA
WorldSkills Shanghai 2021

Opintotukea ja yleistä asumistukea voi hakea verkossa:
www.kela.fi/opiskelijat.
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijalla on oikeus
koulumatkatukeen, jos edellytykset siihen täyttyvät.
Hakemuslomakkeita ja ohjeita tuen hakemiseen saa
opiskelijapalvelupisteestä.
OPISKELUHUOLTO
Opiskelijoilla on käytettävissään kuraattorin, psykologin
ja opiskeluterveydenhuollon palvelut. Terveystarkastukset ovat maksuttomia kaikille. Opiskeluhuollon yhteystiedot löytyvät Sakkyn nettisivujen Opiskelijalle-osiosta
ja yhteystiedoista.
MAKSUTON ATERIA PERUSTUTKINTO-OPISKELIJALLE
Perustutkintoa opiskeleville kuuluu maksuton ateria jokaisena koulupäivänä. Tämä etu ei koske työvoimakoulutuksessa ja oppisopimuksella opiskelevia. Savon Catering -lounasravintolat toimivat Kuopiossa, Varkaudessa
ja Toivalassa. Iisalmen kampuksella palvelet opiskelija- ja
henkilöstöravintola Kaisla ja kahvila-myymälä Eväsmestari. Maksuttoman aterian saa lähiopetuspäivinä ja
koulutussopimusjaksoilla.
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LIIKETALOUS,
JOHTAMINEN JA
YRITTÄJYYS

MERKONOMI

LIIKETOIMINNAN PERUSTUTKINTO
Työskentelisitkö tulevaisuudessa mielelläsi myynnin, asiakaspalvelun, markkinoinnin tai
talousasioiden parissa? Opiskele silloin merkonomiksi ja hanki tieto, kuinka bisnes pyörii ja
talous toimii! Liiketoiminnan perustutkinto on nopea väylä työelämään. Liiketaloudellinen
osaaminen on tarpeen myös silloin, jos aiot ryhtyä yrittäjäksi.
Opinnoissasi hankit laajasti perustietoa mm. asiakkaiden kanssa toimimisesta, yrityselämästä
ja sen taustatoiminnoista sekä työyhteisöistä ja omasta roolistasi työtiimin jäsenenä.
Merkonomilla on valmistuessaan hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot, kielitaitoa, tarvittavat
tietotekniset valmiudet alan yleisimpiin ohjelmistoihin sekä oma opinnoissa valittu erityisosaaminen, esimerkiksi myynti ja asiakkuudet, markkinointiviestintä, taloushallinnon eri tehtävät,
palvelumuotoilu, logistiikkapalvelut, tapahtumatuotanto tai yrittäjäkokemus Nuori Yrittäjyys
-mallin kautta suoritetuista opinnoista.

Koulutusyksikkö		 		Opinto-ohjaaja					
Iisalmi, Asevelikatu 4
		
Anne Ålander, p. 044 785 8850
Kuopio, Microkatu 1
		
Sanna Vuorinen, p. 044 785 4911
						Katja Hämäläinen, p. 044 785 4968
Varkaus, Osmajoentie 75 		
Mirja Hyvönen, p. 044 785 8222		

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Merkonomina voit työskennellä monipuolisissa tehtävissä muun muassa myynnin ja markkinoinnin parissa myymälässä tai toimistossa, talous- tai henkilöstöhallinnossa, finanssialalla ja
julkishallinnossa. Työnimikkeitäsi voivat olla esimerkiksi myyjä, myyntineuvottelija, myyntiedustaja, asiakaspalvelija, palveluneuvoja, myyjä-visualisti, kassavastaava, markkinointiassistentti,
toimisto- tai henkilöstösihteeri, laskuttaja ja kirjanpitäjä. Moni työllistyy myös itsenäisenä yrittäjänä.
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MEDIA

MEDIAPALVELUJEN TOTEUTTAJA
MEDIA-ALAN JA KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO

Mediapalvelujen toteuttaja on oman alansa todellinen moniottelija. Tuotat tiimin jäsenenä
mediasisältöä ja mainontaa erilaisiin sovelluksiin, digitaalisiin alustoihin ja sosiaaliseen
mediaan. Viihdyt tiimityössä ja sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot.
Tutkinnon suoritettuasi tunnet laajasti media-alan toimintaympäristön ja hallitset työsi tekniset laitteistot. Voit toimia esimerkiksi media- ja kuvausassistenttina, kuvankäsittelijänä,
sisällöntuottajana, avustavana graafisena suunnittelijana, videoeditoijana tai videokuvaajana.
Media-alalle työllistyminen vaatii aktiivisuutta löytää itse hyviä mahdollisuuksia. Verkostoituminen siis kannattaa jo opiskeluaikana.

Koulutusyksikkö		 		Opinto-ohjaaja					
Varkaus, Osmajoentie 75 		
Mirja Hyvönen, p. 044 785 8222

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Mediapalvelujen tuottaja työllistyy muun muassa televisio- ja elokuvatuotantoyhtiöihin, lehtitaloihin, mainos- ja mediatoimistoihin, valokuvaamoihin ja tapahtumatuotantoon. Moni perustaa oman yrityksen tai toimii freelancer-periaatteella alan erilaisissa tehtävissä.
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TIETOLIIKENNE- JA
VIESTINTÄTEKNIIKKA

IT-TUKIHENKILÖ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO
Oletko kiinnostunut jatkuvasti kehittyvästä IT-alasta? Oletko luonteeltasi kärsivällinen ja
ihmisten kanssa toimeen tuleva opastaja, joka on varustettu hyvillä ongelmanratkaisutaidoilla?
Osaat soveltaa saamaasi tietoa nopeasti ja pidät oman osaamisesi ajan tasalla. IT-tukihenkilönä hallitset erilaisia tietoteknisiä laitteistoja, ohjelmistoja, lähiverkkoja ja palvelimia.
Koulutusyksikkö		 		Opinto-ohjaaja					
Kuopio, Presidentinkatu 3		
Emma Timonen, p. 044 785 4920
Varkaus, Osmajoentie 75 		
Taina Kauppinen, p. 044 785 8223

TULEVAISUUDEN TYÖSI
IT-tukihenkilön tutkinnon suorittaneena työskentelet esimerkiksi järjestelmäasiantuntijana,
IT-tuessa, järjestelmien ylläpidossa tai suunnittelutehtävissä. Monipuolinen työsi voi liittyä
myös IT-teknologian myyntiin, hankintoihin, huoltoon, asennukseen ja käyttöönottoon tai kouluttamiseen.

OHJELMISTOKEHITTÄJÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

HUOM!
UUDISTETUT TIETO- JA
VIESTINTÄTEKNIIKAN
PERUSTUTKINNON
PERUSTEET TULIVAT
VOIMAAN 1.8.2020.

Yhteiskuntamme ei enää selviä ilman käyttöönsä sopivia ja toimivia IT-ohjelmistoja. Asuuko
sisälläsi pieni koodari? Haluatko olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tulevaisuuden käyttöliittymiä? Ohjelmistokehittäjänä hallitset erilaisten ohjelmistojen suunnitteluprosessin, ohjelmoinnin ja testauksen. Olet tiimityötaitoinen, mutta pärjäät myös itsenäisesti omissa
tehtävissäsi.
Koulutusyksikkö		 		Opinto-ohjaaja					
Kuopio, Presidentinkatu 3		
Emma Timonen, p. 044 785 4920		
					

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Ohjelmistokehittäjänä työskentelet ohjelmistotaloissa, peli- ja tietojenkäsittelypalveluja tuottavissa yrityksissä
20
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TIETOVERKKOASENTAJA

HYVINVOINTITEKNOLOGIA-ASENTAJA

Onko sinulla piuhat järjestyksessä ja olet nokkela ja ketterä? Pysyvätkö työkalut hyvin kädessä?
Oletko rohkea ja valmis kohtaamaan erilaisia asiakkaita ja joskus vastaan tulevia vaativiakin
asennustilanteita? Tietoverkkoasentajana hallitset erilaiset tietoverkkokaapeloinnit sekä niiden
testaukset ja mittaukset verkon toiminnan varmistamiseksi. Tunnet yleisimmät komponentit ja
tiedonsiirtotekniikat sekä suunnittelet oman kaapelointityösi. Osaat asentaa tietoliikennejärjestelmät ja -yhteydet sujuvasti asiakkaan pyynnön mukaisiksi.

Oletko teknisesti suuntautunut ja pidät ihmisläheisestä työstä? Turvalaite- ja hyvinvointiteknologia auttaa käyttäjäänsä selviämään omassa arjessaan. Hyvinvointiteknologia-asentajana
asennat erilaisia turvalaitteita ja -järjestelmiä sairaaloissa, kuntoutuslaitoksissa sekä asiakkaiden kodeissa. Varmistat ja opastat myös laitteiden turvallisen käytön asiakkaalle ja osaat toimia työssäsi sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteet sekä arvot huomioiden.

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Koulutusyksikkö		 		Opinto-ohjaaja					
Kuopio, Presidentinkatu 3		
Emma Timonen, p. 044 785 4920
Varkaus, Osmajoentie 75 		
Taina Kauppinen, p. 044-785 8223

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Tietoverkkoasentajana voit työskennellä esimerkiksi tietojärjestelmien asiantuntijana, teollisuuden laitevalmistuksessa, järjestelmien ja palvelujen konsultoinnissa sekä niiden myyntityössä. Ala tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia itsenäisille yrittäjille.
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TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Koulutusyksikkö		 		Opinto-ohjaaja					
Kuopio, Presidentinkatu 3		
Emma Timonen, p. 044 785 4920		
					

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Hyvinvointiteknologia-asentaja voi työskennellä alan laitteiden ja ohjelmistojen sekä palvelujärjestelmien asennus-, huolto-, konsultointi- ja myyntitehtävissä. Työpaikkoja voivat olla tekniset
asennusliikkeet, sairaalat, palvelutalot ja alan teollisuus. Voit myös perustaa oman yrityksen.
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MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT, MATKAILU

KOKKI

RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO
Sykkiikö sydämesi keittiölle sekä hyvälle, taidokkaasti valmistetulle ruoalle? Oletko ripeä, organisointikykyinen ja sinulla on hyvä mielikuvitus? Kokkina suunnittelet ja valmistat monipuolista, ravitsevaa ja herkullista ruokaa erikoisruokavaliot huomioiden. Opinnoissasi voit suunnata
osaamistasi esimerkiksi à la carte - ravintolan tai suurkeittiön ruoanvalmistukseen.

Koulutusyksikkö			
Kuopio, Sammakkolammentie 2

		
		

Opinto-ohjaaja				
Marianne Honkonen, p. 044 785 4811

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Kokin työpaikkoja voivat olla erilaiset ravintolat, suurkeittiöt, henkilöstöravintolat, katu- ja pikaruokaravintolat, kahvilat sekä catering- ja juhlapalveluyritykset. Kokkina voit työskennellä myös
esimerkiksi ruokapalveluiden konsulttina tai ruokapalvelualan kouluttajana. Tai kirjoittaisitko
kenties oman ruokakirjan tai pitäisit omaa ruokablogia?

TARJOILIJA

RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO
Tarjoilijana olet ennen kaikkea tärkeä asiakaspalvelija. Vastaanotat asiakkaat palveltavaksi ja
suosittelet hyvällä tuotetuntemuksella annoksia sekä juomia aina viineistä erikoiskahveihin.
Hymysi ja palvelualttiutesi ei hyydy vaikeassakaan tilanteessa. Varmistat, että asiakas viihtyy.

Koulutusyksikkö			
Kuopio, Sammakkolammentie 2

		
		

Opinto-ohjaaja				
Marianne Honkonen, p. 044 785 4811

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Tarjoilijan työpaikkoja voivat olla hotellien ravintolat, à la carte - ravintolat, henkilöstöravintolat,
liikenneasemat, kahvilat, pikaruokaravintolat, juhlapalveluyritykset sekä pubit ja baarit.
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MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

VASTAANOTTOVIRKAILIJA

Haluatko toimia monipuolisissa matkailualan tehtävissä suunnitellen, markkinoiden ja toteuttaen erilaisia tapahtumia sekä ohjelma- ja opastuspalveluita? Matkailuala on monipuolinen
ja sopii sinulle, jos tykkäät laittaa itsesi ja persoonasi peliin tarjoamalla unohtumattomia elämyksiä asiakkaille. Matkailupalvelujen tuottaja on varustettu hyvällä asiakaspalvelu-, yhteistyösekä kielitaidolla.

Oletko rautahermoinen ja varustettu nokkeluudella sekä pidät asiakaspalvelusta? Vastaanottovirkailijana työtehtäviisi kuuluu majoitusliikkeen asiakaspalvelutehtävissä toimiminen,
mm. huonevarausten tekeminen sekä sisään- ja uloskirjaaminen. Osaat opastaa asiakasta eri
matkailupalveluihin sekä esitellä tuotteita ja palveluita. Huolehdit myös asiakkaiden turvallisuudesta, hyvinvoinnista ja onnistuneen palvelukokemuksen tuottaminen on sinulle työssäsi
tärkein päämäärä.

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO

Koulutusyksikkö			
Kuopio, Sammakkolammentie 2

		
		

Opinto-ohjaaja				
Marianne Honkonen, p. 044 785 4811

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO

Koulutusyksikkö			
Kuopio, Sammakkolammentie 2

		
		

Opinto-ohjaaja				
Marianne Honkonen, p. 044 785 4811

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Työskentelet esimerkiksi matkailukeskusten ja -alueiden yrityksissä tai organisaatioissa, ohjelmapalveluyrityksissä, hotelleissa tai maatilamatkailuyrityksissä. Voit myös toimia itsenäisenä
ammatinharjoittajana.
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TULEVAISUUDEN TYÖSI
Työpaikkoja löytyy hotelleista, kylpylöistä ja muista majoitusliikkeistä. Vastaanottovirkailija voi
työskennellä myös majoitusalan varaamoissa erilaisissa asiakaspalvelun ja myynnin tehtävissä.
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MAA-, METSÄ- JA
PUUTARHATALOUS

METSÄKONEENKULJETTAJA
METSÄALAN PERUSTUTKINTO

Metsäkoneenkuljettaja työskentelee hakkuukoneella tai kuormatraktorilla. Ammattiin soveltuu
itsenäiseen työhön kykenevä ja huolellinen henkilö. Kiinnostuksesta tekniikkaan ei ole haittaa.
Metsäkoneenkuljettaja hallitsee oman työkoneensa pienet huolto- ja korjaustoimenpiteet ja
kykenee työskentelemään ympäristöä kunnioittaen. Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa kuorma-autonkuljettajan C-ajokortti sekä perustason ammattipätevyys.
Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja					
Toivala, Haapamäentie 1			
Anna Loviisa Saari, p. 044 785 3086		

Metsäkoneenkuljettajakoulutusta toteutetaan myös Kajaanissa yhteistyössä Kainuun ammattiopiston kanssa (yhteyshenkilö opettaja Lauri Väisänen, p. 044 715 7738)

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Metsäkoneenkuljettaja työskentelee metsäkoneyrityksen palveluksessa tai itsenäisenä metsäkoneyrittäjänä.

METSURI-METSÄPALVELUJEN TUOTTAJA
METSÄALAN PERUSTUTKINTO

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajan työ on itsenäistä ja yrittäjähenkistä. Vastaat itsenäisesti työsi suunnittelusta ja toteutuksesta. Vuodenaikojen mukaan vaihtelevat tehtävät ovat monipuolisia. Viljelet metsää, hoidat taimikkoa, teet metsänparannustöitä ja hakkuuta ympäristövaikutukset tuntien ja huomioiden. Työ edellyttää hyvää fyysistä kuntoa – luonnollisesti myös viihdyt
metsässä.
Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja				
Toivala, Haapamäentie 1			
Anna Loviisa Saari, p. 044 785 3086		

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Työpaikkoinasi voivat olla erilaiset metsäpalvelu- ja metsäkonealan yritykset tai metsänhoitoyhdistys. Voit toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.
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PUUTARHURI

PUUTARHA-ALAN PERUSTUTKINTO
Kiinnostaako käytännönläheinen opiskelu, jossa kädenjälkesi näkyy sisällä ja ulkona? Haluatko
rakentaa viheralueille erilaisia rakenteita tai hoitaa viheralueiden kasvillisuutta? Kasvattaa ja
hoitaa kasveja kasvihuoneella tai avomaalla? Somistaa tiloja tai tehdä kukkakimppuja ja -asetelmia? Puutarhurin työ on itsenäistä ja edellyttää huolellista otetta tekemiseen sekä innostusta kädentaitoihin.

Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja					
Toivala, Haapamäentie 1			
Anna Loviisa Saari, p. 044 785 3086		

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Puutarhurina voit työskennellä kukkakaupoissa, taimimyymälöissä, viheralan yrityksissä, kuntien ja seurakuntien viheralueilla, erilaisilla katetuilla ja avomaan viljelyksillä koriste- tai hyötykasvien parissa. Itsenäistä yrittäjyyttä unohtamatta.

YRITTÄJYYTTÄ OPISKELLEN
NUORI YRITTÄJYYS (NY-YRITYKSET)

Opiskele yrittäjyyttä jo opintojen yhteydessä ja perusta NY-yritys. Se on todella hieno tapa saada
kokemusta omasta liiketoiminnasta.

TOSIELÄMÄN OPPIA

NY-yritykset ovat opiskelijoiden perustamia yrityksiä, jotka toimivat kuten mitkä tahansa
liike-elämän yritykset: ne markkinoivat ja myyvät oikeita palveluja ja tuotteita sekä liikuttavat
oikeita euroja. NY-yritykset ovat toiminnassa pääasiallisesti yhden lukuvuoden.
Ohjelman tarkoituksena on työelämätaitojen, yrittäjämäisen asenteen ja aktiivisen toimintatavan oppiminen. Oma NY-yritys tuo motivaatiota ja hyvän harjoitusalustan erilaisten taitojen
oppimiselle.

TEORIAA KÄYTÄNNÖSSÄ

Vuosi yrittäjänä -ohjelma yhdistää ammatillisten opintojen teorian ja käytännön tekemisen taidon. Oma yritys haastaa opiskelijan oppimaan aidoissa tilanteissa ja tapahtumissa.
Ohjelma tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia työelämätaitojen syventämiseen, yrittäjämäisen asenteen kehittämiseen, yrittäjyyden ymmärtämiseen laaja-alaisesti ja oppiainerajat
ylittäviin kokonaisuuksiin.

WWW.VUOSIYRITTAJANA.FI
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SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO
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SOSIAALI JA
TERVEYS

VE
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Oletko sosiaalinen ja haluat työskennellä erilaisten ihmisten kanssa? Olet vastuullinen, lämmin,
ystävällinen ja sinulla on myötäelämisen ja -kuuntelemisen taito. Lähihoitajan työ on ihmisläheistä ja sitä tehdään sydämellä ja tahdosta auttaa muita. Työ sisältää erilaisia kohtaamisia sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Osaamisala valitaan
ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja					
Iisalmi, Asevelikatu 4			
Anne Ålander, p. 044 785 8850			
Kuopio, Presidentinkatu 1		
Sirpa Leinonen, p. 044 785 8808			
						Päivi Holopainen, p. 044 785 8794
Varkaus, Osmajoentie 75			
Mirja Hyvönen, p. 044 785 8222			

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Lähihoitajana työpaikkojasi voivat olla esimerkiksi päiväkodit, koulut, kotihoito, palvelu- ja toimintakeskukset, palvelukodit, vuode- ja hoivaosastot, kuntoutus-, mielenterveys- ja päihdeyksiköt, vammaisten toimintayksiköt ja sairaalat.
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SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

UV
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PERUSTASON ENSIHOITAJA

VE
SO

Pidätkö nopeatempoisesta ihmisläheisestä työstä, jossa yksikään päivä ei ole samanlainen kuin
toinen? Perustason ensihoitaja on paineensietokykyinen ja kykenee toimimaan nopeasti ja varmasti vaikeissakin avunantotilanteissa. Työssäsi käytät erilaisia hoitovälineitä ja hyvinvointiteknologiaa sekä huolehdit potilaan peruselintoiminnoista. Kuljetat ambulanssia turvallisesti ja
pidät huolta sen päivittäisestä käyttökunnosta.
Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja				
Kuopio, Presidentinkatu 1		
Päivi Holopainen, p. 044 785 8794		
						Sirpa Leinonen, p. 044 785 8808

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Perustason ensihoitajana toimit ensi- ja akuuttihoidon tehtävissä ja voit suuntautua monipuolisesti myös muihinkin alan työtehtäviin. Voit työskennellä esimerkiksi perustason ambulanssissa tai hoitotason ambulanssissa hoitotason ensihoitajan työparina.
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HIUS- JA
KAUNEUDENHOITO

KAMPAAJA

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO
Kiehtovatko sinua kauniit ja terveet hiukset, niiden hoito ja käsittely? Kampaajana laitat hiukset
ojennukseen ammattitaidolla ja hallitset kampaukset ja muut hiuskäsittelyt erilaisilla tekniikoilla. Tunnet erilaiset hiustyypit ja osaat soveltaa osaamistasi eri tilanteissa asiakkaan parhaaksi. Olet asiakaspalvelun rautainen ammattilainen, sinulla on hyvä tuotetuntemus ja huolehdit
myös työ- ja asiakasturvallisuudesta.

Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja					
Kuopio, Presidentinkatu 1		
Riitta Oksman, p. 044 785 4020			

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Kampaajana työskentelet parturi-kampaamossa joko yrittäjänä tai työntekijänä. Kampaaja voi
toimia myös esimerkiksi tuotemyynti- ja koulutustehtävissä hiusalan maahantuojien palveluksessa tai tavaratalojen kampaamoalan tuotteiden myyjänä / osastovastaavana.

PARTURI

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO
Parturina olet erikoistunut partakäsittelyihin sekä erilaisiin parturityötekniikoihin. Sinulla on
ammattitaito palvella asiakkaita sekä myydä hius- ja kauneudenhoitoalan tuotteita ja palveluja.
Asiakaspalvelutaitojen lisäksi hyvä tuotetuntemus sekä työ- ja asiakasturvallisuudesta huolehtiminen ovat osaamisesi ydintä.

Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja				
Kuopio, Presidentinkatu 1		
Riitta Oksman, p. 044 785 4020			

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Parturina työskentelet parturi-kampaamossa joko yrittäjinä tai työntekijänä. Voit toimia myös
tuotemyynti- ja koulutustehtävissä hiusalan maahantuojien ja tavaratalojen palveluksessa.
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KOSMETOLOGI

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO
Kosmetologin ammattitaitoa on tehdä asiakkaille erilaisia kasvo-, jalka- ja käsihoitoja sekä
opastaa asiakkaita ihon itsehoidossa ja kauneuteen ja ihon hoitoon liittyvien tuotteiden käytössä. Sinulla on valmiudet erilaisten kosmetologisten hoitojen suunnitteluun, toteuttamiseen
ja markkinointiin. Osaat suositella asiakkaalle juuri hänelle sopivia hoitoprosesseja ja itsehoitotuotteita. Asiakaspalvelu ja ihmisten kohtaaminen ovat oleellinen osa työtäsi.

Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja					
Kuopio, Presidentinkatu 1		
Riitta Oksman, p. 044 785 4020			

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Kosmetologin työpaikka voi löytyä esimerkiksi kauneushoitolasta, kylpylästä, palvelutalosta,
laivalta tai tavaratalojen kosmetiikkaosastolta. Voit toimia myös myynti- ja koulutustehtävissä
sekä itsenäisenä yrittäjänä.

KOSMETIIKKANEUVOJA

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

NÄE, KOE, KANSAINVÄLISTY!
Kansainvälisyys on osa ammatillista osaamista.
Syvennä ammattiosaamistasi ulkomaanjaksolla.
Opi toimimaan itsenäisesti vieraassa kulttuurissa.
Kehitä kielitaitoasi.
Hanki hieno kokemus!
Meillä on yhteistyökumppaneita lähes kaikissa Euroopan maissa sekä myös
Venäjällä, Kiinassa ja Intiassa.
Kansainvälisyysosaamista voit hankkia myös koulussa esimerkiksi suorittamalla
kansainvälisyys-polkuopintoja tai toimimalla meille tulevien kansainvälisyysopiskelijoiden tutorina.
“Opin paljon lähihoitajan työstä muualla
maailmassa ja miten meillä on Suomessa kaikki niin hyvällä tasolla. Myös isossa
kaupungissa oleminen verrattuna esimerkiksi Kuopioon toi paljon kokemusta
ja itsevarmuutta siihen, että pystyy yksin
pärjäämään vieraassa paikassa”.
- Lähihoitajaopiskelija, Kreikka

“Suosittelen ulkomaan harjoittelua kaikille, joita kiinnostaa ja on mahdollisuus
on lähteä. Kaikkialla pärjää, kun käyttää
maalaisjärkeä ja käyttäytyy hyvin, sopeutuminen on omasta asenteesta kiinni.
Sain hiottua myös omasta englannin
kielestä ruostetta pois”.
- Prosessialan opiskelija, Hollanti

“Opin arvostamaan erilaista kulttuuria. Puhun nyt selkeästi parempaa englantia ja sain
uutta työkokemusta erilaisesta ympäristöstä. Suosittelen!”
- Ympäristöalan opiskelija, Slovenia

Onko kauneus sinun juttusi? Oletko kiinnostunut ihon ja hiusten hoidosta? Haluatko palvella
asiakkaita sekä myydä hius- ja kauneudenhoitoalan tuotteita ja palveluja? Kosmetiikkaneuvojana osaat opastaa asiakkaita ihon ja hiusten hoidossa sekä erilaisten tuotteiden käytössä.

Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja				
Kuopio, Presidentinkatu 1		
Riitta Oksman, p. 044 785 4020			

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Kosmetiikkaneuvojana työskentelet tavaratalojen, laivojen ja lentokenttien kosmetiikkaosastoilla, apteekeissa tai alan maahantuojien myynti- ja koulutustehtävissä.
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AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA, LOGISTIIKKA

AJONEUVOASENTAJA
AUTOALAN PERUSTUTKINTO

Onko sinulla teknistä, loogista päättelykykyä ja kätevät kädet? Ajoneuvoasentajana tarvitset
työssäsi auton tekniikan perusteellista tuntemusta. Teet erilaisia vianhaku-, korjaus ja huoltotöitä ja pysyt mukana kehittyvän autoalan uusissa teknisissä erikoisuuksissa. Autoalan englantia tarvitset työssäsi päivittäin, sillä monet tekniset järjestelmät ovat englanninkielisiä.

Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja					
Kuopio, Presidentinkatu 3		
Marianne Vainio, p. 044 785 3514		
Varkaus, Osmajoentie 75			
Taina Kauppinen, p. 044 785 8223		

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Ajoneuvoasentaja työskentelee auto- ja autotarvikeliikkeissä, korjaamoissa, huoltoasemilla ja
kuljetusliikkeissä tai alan itsenäisenä yrittäjänä.

AUTOKORINKORJAAJA
AUTOALAN PERUSTUTKINTO

Autokorinkorjaaja on oman alansa taitelija, joka suoristaa, hioo ja viimeistelee autojen pinnat
kuntoon. Hallitset myös korin sähkötekniikan ja auton turvatekniikan perusteet. Selviydyt ammatissasi tarvittavista hitsauksista, liitoksista, ohutlevytöistä ja metallien liimauksista. Työssäsi
tarvitset huolellisuutta ja pitkäjänteisyyttä sekä hyvää silmän ja käden yhteistyötä.

Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja				
Kuopio, Sahakatu 2				
Marianne Vainio, p. 044 785 3514

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Autokorinkorjaaja voi työskennellä autokorjaamoissa tai yhdistetyissä autokorjaamoissa ja
-maalaamoissa. Muita mahdollisia työpaikkoja tarjoaa ajoneuvokoreja, erikoisajoneuvoja ja
asuntovaunuja valmistava teollisuus.
38

39

AUTOMAALARI

LENTOKONEASENTAJA

Automaalariksi sovellut, jos olet huolellinen ja hyvähermoinen, sillä työsi tulos riippuu täysin
oman kätesi jäljestä. Työ on tarkkaa ja sinun täytyy hallita erilaiset materiaalit ja niiden pintakäsittelyn tekniikat. Myös perustiedot auton korikorjauksesta ja auton teknisestä huollosta
kuuluvat osaamisalaasi. Työtilojen täytyy myös olla aina siistit ja puhtaat, jotta pintakäsittelyt
onnistuvat. Taiteellinen silmä yhdistettynä tekniseen tietoon ja osaamiseen ovat järeimmät
aseesi, asiakaspalvelutaitoa unohtamatta.

Lentokoneasentaja vastaa lentämisen teknisestä turvallisuudesta huoltaen ja korjaten lentokoneita. Tässä työssä sinulta edellytetään luotettavuutta, järjestelmällisyyttä ja vastuuntuntoa,
sekä hyvää psyykkistä ja fyysistä kuntoa. Lentokoneasentaja sitoutuu tärkeään työhönsä sataprosenttisesti. Ilmailuteknologian nopea kehitys innostaa sinua uuden oppimiseen ja alan
kansainvälisyys kannustaa kielitaitosi kehittämiseen.

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Automaalarina työskentelet esimerkiksi automaalaamossa, autoliikkeessä tai autokorjaamossa. Automaalari voi työskennellä myös ajoneuvokoreja, erikoisajoneuvoja ja asuntovaunuja valmistavassa teollisuudessa.
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Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja				
Kuopio, Sahakatu 2				
Marianne Vainio, p. 044 785 3514

LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINTO

UV
LT

AUTOALAN PERUSTUTKINTO
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Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja				
Rissala, Siltasalmentie 450		
Anna Loviisa Saari, p. 044 785 3086

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Lentokoneasentajia työskentelee lentoyhtiöiden, lentokonehuoltoyritysten, lentokonekorjaamoiden, Puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen ja lentokoneita valmistavien yritysten palveluksessa. Voit työllistyä hyvin myös muualle Eurooppaan yhdenmukaisen koulutuksen ja vaatimusten ansiosta.

VARAOSAMYYJÄ
AUTOALAN PERUSTUTKINTO

Oletko kiinnostunut autotekniikasta ja myyntityöstä? Varaosamyyjä on ajoneuvojen ja koneiden varaosien, varusteiden ja tarvikkeiden myynnin ammattilainen. Työssä yhdistyvät ajoneuvot, niiden korjaaminen ja huolto, varastonhoito ja käytännön myyntityö. Suuren auto- ja
autotarvikeliikkeen varastossa voi olla jopa 10 000 erilaista ajoneuvojen varaosa- ja tarvikenimikettä, jotka varaosamyyjän on tunnettava.
Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja				
Kuopio, Sahakatu 2			
Marianne Vainio, p. 044 785 3514

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Varaosamyyjänä voit työskennellä mm. myyntitehtävissä varaosaliikkeessä, autotavaratalossa,
varaosatukussa, alan teollisuudessa, huoltoasemalla tai rengasliikkeessä. Omaan osaamiseesi
perustuen voit tehdä myös ajoneuvojen huolto- ja korjaustöitä.
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AUTONKULJETTAJA
LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

Pidätkö vaihtelevasta työajasta ja liikut mielelläsi paikasta toiseen, kyydissäsi ehkä arvokaskin
lasti? Autonkuljettaja on tärkeä osa logistiikan ketjua. Olet itsenäinen, asiakaspalvelutaitoinen
ja huolellinen. Kykenet ottamaan vastuuta ja pysymään tiukoissa aikatauluissa haastavissakin
tehtävissä. Sinulta sujuu kuorman käsittely ja työkalusi eli ajoneuvosi päivittäinen kunnossapito, oli se kuorma-auto, paketti- tai henkilöauto tai jokin työkone. Suoritat BC-luokan ajokorttitutkinnon ja saat ammatissa tarvittavat luvat.

LOGISTIIKKA
LIIKUTTAA.

Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja				
Kuopio, Kolmisopentie 7			
Riitta Lappalainen, p. 044 785 3084

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Autonkuljettajana voit työskennellä monimuotoisesti kaikkialla, missä kuljetuslogistiikkaa tarvitaan: esimerkiksi kaupan ala, maansiirto- ja rakennuskuljetukset, jakelutehtävät, tavarantoimitukset ja -noudot jne.

YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

LINJA-AUTONKULJETTAJA

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana olet maanteiden kuningas. Hallitset isoa ajoneuvoa, jonka
turvallisesta käsittelystä ja kuljettamisesta liikenteessä olet vastuussa. Kyydissäsi voi olla mm.
polttoainetta, elintarvikkeita tai teollisuuden tuotteita. Kuljetusmatkat voivat olla pitkiä ja ulottua maan rajojen ulkopuolellekin. Olet itsenäinen ja vastuullinen ja nautit siitä, että maisemat
vaihtuvat ison auton ratissa. Opinnoissasi perehdyt ajoneuvojen käsittelyyn, kuljettamisen
logistiseen ketjuun ja ajoneuvojen huoltoon. Painavankin tavaran käsittely sujuu sinulta ergonomisesti. Suoritat BECE-luokan ajokorttitutkinnon ja saat ammatissa tarvittavat luvat.

Pitäisitkö siitä, että työpaikkasi sijaitsisi liikkuvassa konttorissa ja tapaisit joka päivä paljon
uusia ihmisiä? Turvallinen kuljettaminen, täsmällinen luonne ja asiakaspalveluosaaminen ovat
linja-autonkuljettajan ammatissa avaintaitoja. Tarvitset usein työssäsi myös kielitaitoa. Koulutuksen aikana suoritat BCD-luokan ajokorttitutkinnon ja saat ammatissa tarvittavat luvat.

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja				
Kuopio, Kolmisopentie 7			
Riitta Lappalainen, p. 044 785 3084

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana voit työskennellä erilaisissa tavaraliikenteen kuljetuksissa.
Kuljettajia työllistävät mm. kappaletavarakuljetukset sekä teollisuus- ja rakennusalat.
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LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja				
Kuopio, Kolmisopentie 7			
Riitta Lappalainen, p. 044 785 3084

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Linja-autonkuljettajana työskentelet esimerkiksi kaupunkien lähibusseissa, kaukolinjoilla tai
tilausajoliikenteessä. Voit löytää paikkasi vaikkapa koulukuljetuksista tai sitten kuljetat turistibussia ympäri Eurooppaa ja hallitset tarvittaessa myös asiakkaiden viihdyttämisen omalla
persoonallasi ja rohkeudellasi.
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ELINTARVIKE

ELINTARVIKKEIDEN VALMISTAJA
ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Kuka leipoo leivät, pakkaa pullat ja pullottaa mehut? Elintarvikkeiden valmistajana työskentelet
elintarviketeollisuuden vaihtelevissa olosuhteissa. Työnkuvasi sisältää elintarvikkeiden valmistamista, pakkausta ja varastointia elintarvikealan laatu- ja hygieniavaatimukset huomioiden.
Osaat seurata ja säätää valmistusprosessia ja käyttää erilaisia koneita ja laitteita. Työsi on vastuullista ja itsenäistä. Tuotat omalla osaamisellasi herkkuhetkiä jokaiseen suomalaiseen kotiin.

Koulutusyksikkö			
Kuopio, Presidentinkatu 3

Opinto-ohjaaja				
Marianne Honkonen, p. 044 785 4811

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Elintarvikkeiden valmistajana työskentelet elintarvikkeiden valmistus-, pakkaus- tai varastointitehtävissä pienyrityksissä tai suurteollisuudessa, kuten ruokavalmiste-, kasvis- ja makeis- ja
juomateollisuudessa tai elintarvikekaupassa.

LEIPURI-KONDIITTORI
ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

Käsityötaidot, sorminäppäryys, taiteellinen silmä, siisteys ja huolellisuus. Näillä sanoilla voi kuvata leipuri-kondiittoria. Valmistat muun muassa erilaisia ruokaleipä-, kahvileipä- ja konditoriatuotteita elintarvikealan laatu- ja hygieniavaatimuksia noudattaen. Taiot ihania herkkuja arkeen
ja juhlaan asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Toimit luotettavasti, vastuullisesti ja oma-aloitteisesti ja osaat käyttää erilaisia koneita ja laitteita.

Koulutusyksikkö			
Kuopio, Presidentinkatu 3

Opinto-ohjaaja				
Marianne Honkonen, p. 044 785 4811

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Työpaikkasi on pienissä ja keskisuurissa leipomoissa, kahvila-konditorioissa, teollisuusleipomoissa, suurtalous- ja ravintola-alan toimipisteissä sekä pitopalveluyrityksissä, myymälöiden
paistopisteissä tai leipäosastoilla.
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PROSESSI-, KEMIAN- JA
MATERIAALITEKNIIKKA

PROSESSINHOITAJA

PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO (KEMIANTEOLLISUUS)
Prosessinhoitajana pidät huolta teollisuuden tuotannon sujuvuudesta. Valvot erilaisten tuotantojen automaattisia prosesseja ja teet huolto- ja kunnossapitotöitä. Työssäsi käsittelet
kemikaaleja, teet prosessien säätötoimia ja osaat käyttää erilaisia tuotannon automaatiojärjestelmiä. Valvovan silmäsi alla voidaan valmistaa myös puhdasta vettä, energiaa ja lämpöä.
Tarkkuus, huolellisuus sekä vastuullisuus ovat prosessinhoitajan tärkeitä ominaisuuksia.
Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja				
Kuopio, Presidentinkatu 3		
Marianne Vainio p. 044 785 4811

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Prosessinhoitaja löytää usein työpaikkansa puu-, paperi- ja kemianteollisuudesta, panimoteollisuudesta tai energiantuotanto- ja vesihuoltolaitoksilta. Jatkuvasti kehittyvällä alalla
prosessinhoitajia tarvitaan myös muun muassa erilaisten uusien biopohjaisten pakkausten,
biopolttoaineiden ja biokemikaalien tuotannon ohjauksessa.

LABORANTTI

LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO
Laborantti on tarkka, huolellinen ja pitkäjänteinen. Hän hallitsee erilaiset kemialliset, fysikaaliset ja aistinvaraiset menetelmät tutkiessaan ja analysoidessaan erilaisia näytteitä. Työssään
laborantti voi tarkkailla ja analysoida erilaisten tuotteiden tai niistä ottamiensa näytteiden
laatua tai vaikkapa tutkia luonnonvesien puhtautta ja turvallisuutta.
Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja				
Kuopio, Presidentinkatu 3		
Marianne Vainio, p. 044 785 4811

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Laborantti voi työskennellä mm. teollisuudessa ja erilaisten tutkimuslaitosten valvonta-,
tutkimus- ja kehityslaboratorioissa. Työpaikkoja tarjoavat esimerkiksi kosmetiikkateollisuus,
kemianteollisuus, lääketehtaat sekä laboratorioalan laitteita ja tuotteita valmistavat tai maahantuovat yritykset. Laboratoriotöiden lisäksi laborantti voi toimia myös alan kehitys-, myyntija markkinointitehtävissä.
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MAALARI

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO

KOE HERKULLINEN KOULURUOKA!

Maalarina maalaat, pinnoitat, laatoitat, päällystät ja tapetoit värejä ja kuvioita maailmaan! Olet
tarkka ja haluat aina jättää virheettömän kädenjäljen asiakkaiden silmien iloksi. Maalaat sitten
sisällä tai ulkona, on laadukas työnjälki saatava aikaan haastavissakin olosuhteissa ja kiireisessä aikataulussa. Perustutkinnon suorittaneena maalarina sinulla on hyvät perusvalmiudet
uudisrakennusten pintakäsittelyihin ja korjausmaalaustöihin.

Kuopion Presidentinkadun ja Sammakkolammen, Toivalan ja Varkauden kampusravintolat
valmistavat oikeasti herkullista ja terveellistä
ruokaa kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja				
Toivala, Haapamäentie 1			
Anne Parkkonen, p. 044 785 3820		

Raaka-aineet hankitaan mahdollisuuksien
mukaan kotimaisilta lähituottajilta. Käytämme
päivittäin luomutuotteita.

TULEVAISUUDEN TYÖSI

Ravintolapalveluillamme on nyt myös
Ekokompassi-ympäristösertifikaatti.

Työpaikkojasi ovat esimerkiksi maalaus- ja lattianpäällystysliikkeet, märkien ja kuivien tilojen
päällystystyöliikkeet sekä erilaiset sisustus- ja värikauppaliikkeet. Maalari voi myös toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana. Maalari tekee töitä sekä uudisrakennustyömaalla että rakennusten korjausmaalauskohteissa.

PINTAKÄSITTELIJÄ

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO
Teollinen pintakäsittelijä hallitsee erilaisten metallituotteiden ruisku- ja jauhemaalauksen ja
pintakäsittelyt. Voit erikoistua opinnoissasi esimerkiksi erilaisiin kemiallisiin pintakäsittelyihin,
korroosionestokäsittelyihin tai kuumasinkitykseen. Opit käyttämään erilaisia työssä tarvittavia
koneita, laitteita ja materiaaleja. Pintakäsittelijällä on hyvä fyysinen kunto, hän on tarkka ja
tunnollinen, oppii helposti uusia tekniikoita ja on asiakaspalvelutaitoinen.

Tutustu ja katso ruokalistat osoitteessa:

www.sakky.fi/ravintolat
PS. Muistathan, että perustutkintoa suorittavalle tarjoamme jokaisena koulupäivänä
ilmaisen lounaan ja aamupuuron!
(Maksuttomat ateriat eivät koske oppisopimuksella
tai työvoimakoulutuksessa opiskelevia. Aamupuuroa
tarjotaan Kuopion Presidentinkadun, Sammakkolammen ja Microkadun, Toivalan sekä Varkauden toimipisteissä).
Puutarha- ja metsäalan opiskelijoille Toivalassa on
tarjolla päivittäin aamupala, lounas ja päivällinen.

Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja				
Toivala, Haapamäentie 1			
Anne Parkkonen, p. 044 785 3820		

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Teolliset pintakäsittelijät työskentelevät eri aloilla vaihtelevissa pintakäsittelyn tehtävissä. Työpaikkoja ovat muun muassa teollisuusmaalaamot, tehtaiden pintakäsittelyosastot sekä korroosionestomaalausta ja metallipinnoituksia tekevät yritykset.
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KONE-, METALLI- JA
TUOTANTOTEKNIIKKA

LEVYSEPPÄHITSAAJA

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO
Levyseppähitsaajan työ on kehittynyt automatisoinnin ja ohjelmoitavien levytyökoneiden
ansiosta kevyemmäksi ja turvallisemmaksi. Levyseppähitsaaja valmistaa metallilevyistä esimerkiksi monenlaisia ohut- ja paksulevytuotteita, kuten putkia ja säiliöitä tai sähkölaitteiden
levyosia, kiukaita tai voimaloiden järeämpiä teräsrakenteita. Erilaisten muotojen hahmottaminen, hyvä silmän ja käden koordinointikyky sekä pitkäjänteisyys ovat levyseppähitsaajalle
tärkeitä ominaisuuksia. Itsenäinen ja huolellinen työskentelytapa sekä hyvä näkökyky ja fyysinen kunto ovat ammatissa tarpeen. Hitsauksen ammattilaisena tiedät, kuinka eri materiaalit
käyttäytyvät, kun niitä leikataan, muovataan, hitsataan ja lämpökäsitellään.
Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja					
Kuopio, Presidentinkatu 3		
Petra Roininen, p. 044 785 3575			
Varkaus, Osmajoentie 75			
Taina Kauppinen, p. 044 785 8223		

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Voit työskennellä erilaisissa levy- ja hitsaustyötehtävissä teollisuuden palveluksessa levyseppähitsaajana, hitsaajana ja teräsrakentamisen ammattilaisena.

KONEASENTAJA

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO
Alati kehittyvässä teknologiateollisuudessa koneasentaja hallitsee muun muassa hitsauksen ja
manuaalikoneistuksen sekä erilaiset hydrauliikka-, pneumatiikka-, moottori- ja laakeriasennukset. Olet kunnossapitojärjestelmien taitaja ja pystyt omalta osaltasi varmistamaan, että teollisuuden tuotantolinjat toimivat ilman häiriöitä.
Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja					
Kuopio, Presidentinkatu 3		
Petra Roininen, p. 044 785 3575			
		

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Työpaikkasi löytyy teollisuuden konepajoilta, verstailta, telakoilta, korjaamoilta tai teollisuusyrityksistä. Koneasentajana työskentelet valmistus-, valvonta- ja kunnossapitotehtävissä. Voit
työllistyä myös asennus- ja huoltotoiminnan pariin.
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KONEISTAJA

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO
Koneistaja on metallimaailman taitaja, joka valmistaa metallisia kappaleita ja koneen osia erilaisten työstömenetelmien avulla. Hän tuntee erilaiset työstötekniikat, työkoneet ja tuotannossa käytettävät materiaalit ja hallitsee sekä käsikäyttöiset että tietokoneohjatut työstökoneet.
Koneistajana vastaat itsenäisesti tai tiimissä metallituotteiden valmistusprosessista. Olet tarkka, huolellinen ja yhteistyötaitoinen ja tarvitset myös matemaattista osaamista, työpiirustusten
lukutaitoa ja kestävän kehityksen tietoutta materiaalien taloudellisesta käytöstä. Kielitaitoa tarvitaan yhä useammin myös vieraskielisten teknisten selvitysten ja työohjeiden ymmärtämiseksi.

OLEMME TÄYSIN NIKOTIINIVAPAITA
– PLEASE, NO NICOTIN
NUUSKA

SKA

NUU

Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja				
Kuopio, Presidentinkatu 3		
Petra Roininen, p. 044 785 3575
Varkaus, Osmajoentie 75			
Taina Kauppinen, p. 044 785 8223

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Koneistajan työpaikat löytyvät kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksistä kuten konepajoilta
ja metalliverstailta. Koneistajat voivat työskennellä myös muilla teollisuuden aloilla.

Tupakan, nuuskan tai sähkötupakan käyttö
on kielletty Savon ammattiopiston ja Varkauden
lukion sisätiloissa, ulkoalueilla ja
opiskelija-asuntoloissa.
Lisäksi tupakkaa, nuuskaa tai sähkötupakkaa
ei saa pitää esillä koulun tiloissa tai alueella.
Tupakan, nuuska tai sähkötupakan kielto
koskee myös työelämässä oppimista,
oppilaitoksen tilaisuuksia ja matkoja.
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RAKENTAMINEN JA
TALOTEKNIIKKA

TALONRAKENTAJA
RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO

Talonrakentajana teet ja korjaat ihmisille koteja ja työpaikkoja. Työsi jälki säilyy sukupolvelta
seuraaville. Työtehtäväsi sijoittuvat koko rakennuksen elinkaaren ajalle perustus- ja runkotöistä viimeistelyyn ja rakennuksen ikääntyessä sen korjaamiseen saakka. Työtä tehdään sisällä ja
ulkona. Olet oma-aloitteinen, luotettava ja osaat suunnitella oman työsi piirustusten avulla ja
tehdä tarvittavat materiaalilaskelmat. Hippunen taiteellista silmää ja luovuutta ei myöskään
ole pahitteeksi.
Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja				
Toivala, Haapamäentie 1			
Jenni Siimes, p. 044 785 3354			
Varkaus, Osmajoentie 75			
Taina Kauppinen, p. 044 785 8223		

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Talonrakentajat, muurarit, kirvesmiehet sekä muut rakennusalan ammattilaiset työskentelevät
usein rakennusliikkeiden palveluksessa. Työpaikka voi löytyä myös alan teollisuudesta. Talonrakentaja voi toimia myös itsenäisenä ammatinharjoittajana.

ILMANVAIHTOASENTAJA
TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Ilmanvaihtoasentajana hallitset uudisrakennusten ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät kanavistoja laiteasennukset piirustusten ja työselityksen mukaisesti. Osaat myös valmistaa ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät kanavaosat. Opiskellessasi tutuksi tulevat alan perustyökalut, oikeaoppiset työmenetelmät ja kohteeseen sopivat materiaalivalinnat. Ilmanvaihtoasentajalla on hyvä
fyysinen kunto ja hän on asiakaspalvelutaitoinen ja luotettava.
Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja				
Toivala, Haapamäentie 1			
Anne Parkkonen, p. 044 785 3820		

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Ilmastointiasentajia työskentelee esimerkiksi LVI-alan urakointiyrityksissä tai tukkumyynnissä,
kiinteistönhuollossa, rakennustuoteteollisuudessa tai itsenäisinä alan yrittäjinä.
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PUTKIASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Putkiasentaja asentaa, korjaa, säätää ja huoltaa rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmiä ja -laitteita. Työssäsi tarvitset hyvää fyysistä kuntoa, jämäkkyyttä ja yhteistyötaitoja,
sillä isommilla työmailla olet harvemmin yksin ahertamassa. Työtä tehdään usein täsmällisesti piirustusten mukaan, mutta pienemmissä kohteissa myös asiakkaan pyynnöstä ja hänen
toiveitaan toteuttaen. Tunnet uusimmat alan tuotteet ja tekniikat ja osaat myös suositella asiakkaalle tärkeitä toimenpiteitä hänen kotinsa turvaksi ja asuinmukavuuden lisäämiseksi.

Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja				
Toivala, Haapamäentie 1			
Anne Parkkonen, p. 044 785 3820		
Varkaus, Osmajoentie 75			
Taina Kauppinen, p. 044 785 8223		

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Putkiasentaja työskentelee LVI-alan urakointiyrityksissä. Työmaat voivat olla uudisrakennus- tai
saneerauskohteita: omakotitaloista isoihin taloyhtiöihin ja liikerakennuksiin. Työpaikkoja löytyy
myös kiinteistönhuollosta, rakennustuoteteollisuudesta sekä kuntien vesi-, viemäri- ja energialaitoksista. Putkiasentaja voi myös toimia yrittäjänä tai LVI-alan tukku- ja myyntitehtävissä.

KYLMÄASENTAJA
TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Kylmäasentajan työt ovat vaihtelevia ja monipuolisia. Hallitset kylmäalan perustehtävät kuten
putkisto- ja laiteasennukset piirustusten ja työselityksen mukaisesti. Opiskellessasi tutuksi tulevat alan perustyökalut, oikeaoppiset työmenetelmät ja kohteeseen sopivat materiaalivalinnat. Kylmäsentajalla on hyvä kunto, hän on asiakaspalvelutaitoinen ja omaksuu nopeasti uutta.

SEURAA MEITÄ SOMESSA!
Social icon

Square
Only use blue and/or white.
Social icon

For more details check out our
Brand Guidelines. Square

Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.

Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja				
Toivala, Haapamäentie 1			
Anne Parkkonen, p. 044 785 3820		
		

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Kylmäasentaja tekee kylmähuoltoja, asentamista ja vian etsintää erilaisissa ympäristöissä. Alan
tekniikkaa on esimerkiksi teollisuudessa, suurkeittiöissä, sairaaloissa, laboratorioissa, kylmäkuljetuksissa jne. Työnantajasi on usein alan yritys tai toimit itsenäisenä yrittäjänä.
56

@sakky @savonammattiopisto
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ENERGIA-, SÄHKÖ- JA
AUTOMAATIOTEKNIIKKA

SÄHKÖ- TAI AUTOMAATIOASENTAJA
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALAN PERUSTUTKINTO

Sähkö on näkymätön, hyvin voimakas ja väärissä käsissä hyvin vaarallinen työtoveri. Siksi
sähköasentaja onkin erityisen huolellinen ja tarkka työssään. Sähkö- ja automaatioalan
tehtävissä tarvitaan hyvää hahmotus- ja keskittymiskykyä sekä palveluhenkisyyttä ja yhteistyökykyä. Sähköasentajana sinulla on monipuolinen ammattitaito tehdä erilaisia sähköverkon sekä
sähkö- ja kiinteistöautomaation asennus-, huolto- ja kunnossapidon töitä. Toimit sähköverkostoalan standardien ja säädösten mukaisesti. Automaatioasentajana hallitset lisäksi erilaiset
automaatiojärjestemät mm. talotekniikassa. Sinulla on myös kyky opetella nopeasti uutta.

Koulutusyksikkö		
Kuopio, Presidentinkatu 3
Varkaus, Osmajoentie 75

		Opinto-ohjaaja					
Anu Martikainen, p. 044 785 3087		
		
Anna Maija Kortelainen, p. 044 785 8204

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Sähköasentajana voit työskennellä sähköalan yrityksissä erilaisissa rakennusten sähkö- ja
automaatiotehtävissä. Voit toimia myös sähkökoneiden asennus- ja huoltotehtävissä teollisuusympäristössä tai energia-alalla sähkön jakelun, myynnin tai neuvonnan tehtävissä sekä
sähköverkkojen rakennus- ja huoltohommissa.
Automaatioasentajana työtehtäviäsi voivat olla erilaisiin teollisuuden ohjaus-, säätö- ja valvontajärjestelmiin kuuluvat asennus- ja kunnossapitotyöt, esimerkiksi kiinteistöjen kulunvalvonta-,
hissi- ja hälytysjärjestelmät.
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TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

OE

USK
U

TURVALLISUUSVALVOJA

UV
LT

TURVALLISUUS

VE
SO

Turvallisuusvalvojana olet vastuussa esimerkiksi asiakkaiden omaisuuden suojaamisesta,
turvallisuuden ylläpitämisestä sekä henkilöiden kulunvalvonnasta. Turvallisuusala sopii sinulle,
jos olet fyysisesti ja psyykkisesti hyvässä kunnossa, nuhteeton, rehellinen ja luotettava. Lisäksi sinulla on nopeaa pelisilmää nähdä ja ennakoida erilaiset tilanteet, joissa ammattitaitoasi
tarvitaan. Työ on joskus hyvinkin hektistä ja siinä tarvitaan rauhallista mutta määrätietoista
toimintatapaa. Turvallisuusvalvojana saat vastuuta ja alan tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä
turvallisuuspalvelujen kysyntä kasvaa jatkuvasti.

Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja				
Kuopio, Presidentinkatu 3		
Jenni Siimes, p. 044 785 3354		
Varkaus, Osmajoentie 75			
Taina Kauppinen, p. 044 785 8223

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Turvallisuusvalvoja voi toimia muun muassa vartijana, arvokuljettajana, turvatarkastajana,
turvasuojaajana tai aulapalvelutehtävissä.

VINKKI!
Tutustu Savon ammattiopistoon
YouTubessa:
https://www.youtube.com/Savonammattiopisto
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PUHTAUS-, KIINTEISTÖJA KOTIPALVELUT

KIINTEISTÖNHOITAJA

PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN PERUSTUTKINTO
Kiinteistönhoitajana vastaat erilaisten kiinteistöjen sisä- ja ulkotilojen turvallisesta käyttökunnosta. Olet hyvin arvostettu ammattilainen, joka kutsutaan apuun esimerkiksi silloin, jos
rakennuksessa on liian kylmä tai kuuma, sisäilman laatu vaikuttaa huonolta tai piha on talvella
vaarallisen liukas.
Huolehdit kiinteistöjen sekä kiinteistönhoidon työkalujen (esimerkiksi ruohonleikkurit) pienistä huolto- ja korjaustöistä ja pidät piha-alueet siistinä. Sinulla on tarvittava osaaminen myös
kiinteistön sisäilman laadun tarkkailuun, osaat paikantaa erilaisten kiinteistöteknisten järjestelmien toimintahäiriöitä ja huoltaa tavanomaiset laitteet, mm. tehdä ilmanvaihtokoneiden
määräaikaishuollot. Kaikessa tekemisessäsi ja myös opinnoissasi korostuvat hyvät asiakaspalvelutaidot, tekninen osaaminen, itsenäinen työote ja vastuullisuus.

Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja				
Kuopio, Presidentinkatu 1		
Riitta Oksman, p. 044 785 4020				
Varkaus, Osmajoentie 75			
Mirja Hyvönen, p. 044 785 8222			

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Työpaikkasi löydät usein kiinteistöpalvelu- tai huoltoyrityksestä. Myös isommat yritykset tai
yritysryhmittymät sekä julkisen sektorin toimijat voivat palkata oman kiinteistönhoitajan. Voit
toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.
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LUKIO

YLIOPPILAS
LUKION OPPIMÄÄRÄ

Lukiovuodet tarjoavat hyvän mahdollisuuden miettiä ja puntaroida omaa tulevaisuuttaan.
Saat mahdollisuuden hankkia laajan yleissivistyksen ja suuntautua oman urasi selkiytyessä
jatko-opintoihin hakemisen kannalta tarpeellisiin oppiaineisiin. Lukio on ammattiopintojen
rinnalla vaihtoehto tulevaisuuden uran startille. Lukiosta ei suoraan valmistu minkään alan
ammattiin, vaan lukio-opiskelijana kehität omaa osaamistasi niin, että voit siirtyä opintojesi
jälkeen jatko-opintoihin haluamallesi alalle korkea-asteelle. Lukioon tullessa ei siis tarvitse vielä
tarkasti tietää omaa urasuuntautumistaan.
Varkauden lukio tarjoaa opiskelijoilleen laadukasta yleissivistävää lukiokoulutusta, joka antaa
opiskelijoille tilaa kasvaa terveen itsetunnon omaaviksi, paikalliset juurensa tunnistaviksi aktiivisiksi, suvaitsevaisiksi ja vastuuntuntoisiksi Suomen, Euroopan unionin ja koko maailman
kansalaisiksi. Kouluyhteisö asettaa tavoitteet yhdessä, ja sen jäsenet sitoutuvat tavoitteisiin
niin, että opiskelun ilo säilyy.
Kannettava tietokone on nykypäivän lukio-opiskelussa opetussuunnitelman ja sähköisten
ylioppilaskirjoitusten edellyttämä opiskeluväline. Varkauden lukion 2021 syksyllä aloittaville
opiskelijoille annetaan kannettava tietokone lukio-opiskelun ajaksi.

Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja				
Varkaus, Osmajoentie 75			
Esa Valutie, p. 044 785 8103		

VARKAUDEN LUKIO ANTAA
JOKAISELLE SYKSYLLÄ 2021
OPINNOT ALOITTAVALLE
KANNETTAVAN TIETOKONEEN
KOKO OPISKELUAJAKSI!
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VALMA JA TELMA

VALMA

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS
VALMA sopii sinulle, jos:
• OLET suorittanut peruskoulun tai sinulla on vastaavat tiedot ja taidot ja
• OLET epävarma ammatinvalinnastasi tai
• TARVITSET tukea arjen asioiden hoitamiseen tai
• TARVITSET opinnoissasi yksilöllistä ohjausta tai
• HALUAT vahvistaa suomen kielen taitoasi

Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja				
Kuopio, Presidentinkatu 3		
Aliisa Makkonen, p. 044 785 8620
Toivala, Haapamäentie 1			
Aliisa Makkonen, p. 044 785 8620

Koulutuksen sisältö:
• Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen
• Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen
• Työelämässä oppimiseen valmentautuminen
• Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen
• Ammatillisen tutkinnon osat tai osa-alueet
• Muut valinnaiset koulutuksen osat
Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus suorittaa EA 1® -kortti, hygieniapassi, työturvallisuuskortti sekä vuosittain vaihtelevasti muitakin työelämän osaamiskoulutuksia.
Saat koulutuksesta kuusi lisäpistettä ammatillisen peruskoulutuksen yhteishakuun. Opintososiaaliset edut ovat samat kuin toisen asteen koulutuksessa.
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VALMA

VAATIVA ERITYINEN TUKI, 60 OSP
VALMA, vaativa erityinen tuki -opiskelu on tarkoitettu sinulle, kun etsit itsellesi ammattia, johon
haluat opiskella tutustumiskäyntien ja työjaksojen kautta.
VALMA, vaativa erityinen tuki -opiskelu soveltuu sinulle, jos:
• OLET suorittanut peruskoulun eikä sinulla ole ammatillista tutkintoa ja
• HALUAT kehittää valmiuksia ammatilliseen koulutukseen tai erityiskoulutukseen
• HALUAT oppia itsenäisen elämän taitoja ja kehittää omaa kuntoutumistasi
• TARVITSET laaja-alaista ja monipuolista yksilöllistä erityistä tukea opiskeluun
• HALUAT valmentautua ammatillisen tutkinnon hankkimista varten
Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja				
Kuopio, Presidentinkatu 3		
Aliisa Makkonen, p. 044 785 8620

VALMA-opintojen aikana laadit yhteistyössä moniammatillisen verkoston kanssa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jota tarkistetaan tarpeen mukaan. Vuoden
aikana suoritat 60 osaamispistettä omien oppimistarpeidesi ja -valmiuksiesi mukaisesti.

TELMA

VAATIVANA ERITYISENÄ TUKENA JÄRJESTETTÄVÄ AMMATILLINEN KOULUTUS,
TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS, 60 OSP
TELMA-opiskelu on suunnattu yksilöllistä, laaja-alaista ja monipuolista erityistä tukea tarvitseville. Opiskelu soveltuu sinulle, kun pääsääntöisesti et ole jatkamassa ammatilliseen koulutukseen Ja haluat valmentautua oman toimintakykysi mukaiseen itsenäiseen elämään.
Opintojen aikana laadit yhteistyössä moniammatillisen verkoston kanssa henkilökohtaisen
osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), jota tarkistetaan tarpeen mukaan. 1 – 3 vuoden
aikana suoritat 60 osaamispistettä omien oppimistarpeittesi ja -valmiuksiesi mukaisesti ja
laadit opintojen jälkeisen jatkosuunnitelman yhteistyössä moniammatillisen verkoston kanssa.
TELMAn tavoitteena on löytää sinulle polku oman toimintakykysi mukaiseen hyvään itsenäiseen elämään.
Koulutusyksikkö				Opinto-ohjaaja				
Kuopio, Presidentinkatu 3		
Tarja Tolonen, p. 044 785 3432
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TURVALLISIA JA TERVEELLISIÄ
KAMPUKSIA
Kampuksemme sijaitsevat Iisalmessa, Siilinjärvellä, Kuopiossa ja Varkaudessa
hyvien kulkuyhteyksien varrella.
Perinteisten pulpettien ja fläppitaulujen lisäksi tarjoamme opiskelijoille uusinta
teknologiaa, ajantasaisia välineitä ja nykyaikaisia simulaattoreita oppimisen tueksi.
Haluamme, että ammattiin oppiminen tapahtuu mahdollisimman lähellä oikeaa
työelämää vastaavissa olosuhteissa. Olemme tekijöiden koulu!
Turvallisuus, terveellisyys ja kestävä tulevaisuus ovat avainsanoja uusissa ja vielä
rakenteilla olevissa kampusrakennuksissamme. Haluamme tarjota opiskelijoillemme puhdasta sisäilmaa, runsaasti luonnonvaloa, toimivat ja nykyaikaiset tilat ja kaikin puolin viihtyisän opiskeluympäristön.

Osoituksena sitoutumisesta kestävään tulevaisuuteen rakennamme kaikki uudet
kampusrakennuksemme ympäristömerkki Joutsenmerkin ehtoja noudattaen.
Iisalmen kampus valmistui syksyllä 2019 ja sai ensimmäisenä oppilaitosrakennuksena Suomessa Joutsenmerkin. Varkauden kampus valmistui syksyllä 2020. Toivalassa uusia moderneja tiloja on jo otettu käyttöön ja uudisrakentaminen jatkuu.
Savilahden kampusalue Kuopiossa on rakenteilla. Savilahdessa Joutsenmerkityn
oppimisympäristön kokonaisala tulee olemaan vajaa 29 000 m2 eli noin neljän
jalkapallokentän verran.
Koulurakennuksen lisäksi oppimisympäristöinä toimivat verkko ja työelämä. Kaikissa kolmessa opiskelijalla on apuna ja tukena ammattitaitoisia opettajia ja ohjaajia.

TUTUSTU TARKEMMIN KAMPUKSIIN JA KATSO ESITTELYVIDEOT:

WWW.SAKKY.FI/KAMPUKSET

Turvallisia & terveellisiä kampuksia
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KOULUTUSYKSIKÖT
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
Microkatu 1, 70210 Kuopio
SIILINJÄRVI
Siltasalmentie 450, 70900 Toivala (Rissala)
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
www.sakky.fi

72

KOULUTUS
TEKEE
HY VÄ Ä.
LÄPI
ELÄMÄN.

