
OPISTOVUOSI

#munvuosielämyksiä

#pohjoissavonopisto



Kansanopistossa 

opiskelu

• Kansanopisto antaa jokaiselle 

mahdollisuuden oppimiseen juuri 

silloin, kun se tuntuu 

hänestä itsestään tärkeältä. Se 

voi olla heti peruskoulun 

jälkeen, opintojen välissä tai 

vasta myöhemmin elämässä. 

Opiskelu kansanopistossa on 

joustavaa, yhteisöllistä, 

ohjattua ja elämässä eteenpäin 

vievää.

• https://www.youtube.com/watch?v=X

nuGZ4WGyNI

https://www.youtube.com/watch?v=XnuGZ4WGyNI


Mitä Opistovuodessa 

opiskellaan?

• OPISTOVUOSI oppivelvollisille-koulutuksen 

osaamiskokonaisuudet ja opintopistemäärät 

(yhteensä 56 op) Pohjois-Savon opistossa:

• Yhteiset opinnot (yhteensä 30 op):

• Arjen taidot ja elämänhallinta (5 op)

• Opiskelu-, itsetuntemus- ja 

työelämätaidot (5 op)

• Vuorovaikutus- ja viestintätaidot (5 op)

• Matemaattiset perustaidot ja 

ongelmanratkaisutaidot (5 op)

• Aktiivinen kansalaisuus (5 op)

• Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (5 op)



Valinnaiset 

suuntautumisopinnot 

(yhteensä vähintään 26 op)

• Digitaalisen median perusteet (1,5 op)

• Kuvataiteen perusteet (3 op)

• Visuaalinen suunnittelu (1,5 op)

• Valokuvauksen ja kuvankäsittelyn perusteet (1,5 

op)

• Valokuvauksen ja kuvankäsittelyn jatkokurssi (3 

op, pohjana perusteet)

• Luova ilmaisu (1,5 op)

• Video ja animointi (1,5 op)

• Yrittäjyyden ABC (1,5 op)

• Kestävä kehitys (1,5 op)

• Luonto tutuksi retkeillen (3 op)

• Hyvinvointia ravinnosta ja liikunnasta (3 op)

• Kulttuurimaantieteellinen makumatka (1,5 op)

• Eläinten hoito ja huolenpito (3 op)

• Omavalintainen kurssi (1,5-6 op, esim. 

peruskoulun päättötodistuksen arvosanan 

korottaminen, työharjoittelu yrityksessä tai 

soitinharjoittelu)



Pienet ryhmät mahdollistavat

monipuoliset työtavat, 

retkeilyn ja draaman käytön.



Yritysharjoittelu 

syksyllä ja keväällä

Kaikki nuoret saivat hyvää

palautetta yrittäjiltä!

Opistovuoteen

kuuluu yritysharjoittelu, jossa

mm. harjoitellaan käytännössä

arjen taitoja, työelämätaitoja, 

ongelmanratkaisua

ja haastatellaan yrittäjää.



Kenelle Opistovuosi sopii?

- Peruskoulun päättänyt nuori tai 

ammattikoulun tai lukion keskeyttänyt

nuori

- Nuori, joka tarvitsee aikaa pohtia

tavoitteitaan, mitä elämältä haluaa

tai mihin pyrkisi opiskelemaan

- Nuori, joka on kohdannut elämässä

isoja haasteita esimerkiksi omassa

terveydessä, hyvinvoinnissa tai 

lähipiirissä.



Ketkä Opistovuodessa opettavat?
Pohjois-Savon opisto on viihtyisä ja 
yhteisöllinen oppimisympäristö. Opistossa on 
osaavat opettajat, ystävällinen henkilökunta 
ja modernit työskentelyvälineet.
Draamakasvattaja Anni Marinin ohjauksessa 
vahvistetaan nuoren itsetuntoa ja ilmaisua.
Ratkaisukeskeinen opinto-ohjaaja ja
valmentavan ohjauksen moniottelija Leena
Ståhlberg on mukana auttamassa nuoren 
tulevaisuuden suunnittelussa.

Opiskelemme Sinun omien tavoitteiden 
mukaisesti. Opistovuotesi on yhteisöllinen 
ja toiminnallinen. Saat opintoihisi tukea, 
ohjausta ja kannustusta ja pääset 
vaikuttamaan opintoihin valinnoillasi. 
Teemme opintoretkiä niin teatteriin, 
luontoon, oppilaitoksiin kuin yrityksiin. 
Keskitymme Sinun tulevaisuuteesi!

Opintojen aikana on mahdollista asua vasta 
remontoidussa ja viihtyisässä asuntolassa. 
Opiskelu, ruokailu ja majoitus ovat 
maksuttomia.



Miksi Opistovuosi?

Opiskelijan tilanteen yksilöllinen huomiointi koko lukuvuoden 

ajan. Yhteistyö nuoren huoltajien kanssa. Opiskelija saa 

koulutuksesta kuusi lisäpistettä 

yhteisvalintaan. Opiston pienuus on vahvuus!

#munvuosielämyksiä

#opistovuosi

#opistovuosioppivelvollisille

#pohjoissavonopisto

www.psko.fi

Instagram: pohjoissavonopisto

• Yhteishaku ja jatkuva haku

• Yhteystiedot:

• Koulutusvastaava

• Erityisopettaja Anna Leskinen

• p. 0401460219

• anna.leskinen@psko.fi

• Pohjois-Savon opisto

• Kansanopistotie 32
70800 Kuopio
040 1460 200
opisto(at)psko.fi

Tervetuloa opiskelemaan ja 
viettämään ainutkertainen 
ja elämyksellinen 
OPISTOVUOSI!

KIITOS!

http://www.psko.fi
tel:+358401460200

