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KESTÄVÄN
TULEVAISUUDEN

TEKIJÄ
Me olemme luotettava, pohjoissavolainen koulutuksen järjestäjä. Savon am-
mattiopistosta valmistuu lähihoitajia, merkonomeja, autonkuljettajia, kampaa-
jia, kokkeja, koneistajia, puutarhureita, rakentajia, sähköasentajia ja kymmeniä 
muita osaajia. Esihenkilöt, johtajat, yrittäjät ja muut työurallaan kokeneemmat – 
myös he kartuttavat osaamistaan meillä. Varkauden lukio tarjoaa opiskelijoilleen 
yleissivistävää lukiokoulutusta. Jokaisesta välitämme, ja jokaisen oppimisesta 
kannamme vastuun.

Olemme ylpeitä opiskelijoistamme – nykyisistä ja entisistä. Otamme innolla 
vastaan myös tulevaisuuden osaajat. Innostumme niin hiomattomista timanteis-
ta kuin valmiista korukivistä – yhdessä ja yhteistyöllä tarjoamme tietoa ja taitoa 
käyttöönne.

Sakkylaisia tapaa työpaikoilla, koululla ja verkossa – me olemme joka paikassa. 
Puhumattakaan meiltä jo valmistuneista tekijöistä: meiltä on valmistunut yli  
100 000 ammattilaista!

Olemme ylpeästi ammattilaisia.
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HEI!
Yhteishaku 21.2. – 21.3.2023 // opintopolku.fi

Yhteishaku on koko Suomessa yhtä aikaa keväisin, ja se on suunnattu peruskou-
lunsa päättäville ja ilman tutkintoa oleville. Yhteishaussa valittujen koulu alkaa 
syksyllä 2023.  

Haluatko olla tulevaisuudessa timanttinen timpuri, trendihiusten leikkaaja tai tuk-
kimetsää ison moton kahvoissa niputtava kippari? Innostutko urasta kylillä kehut-
tuna autonkorjaajana, herkullisten annosten kokkina, tietoverkkojen kutojana tai 
vaikkapa hoiva-alan helmenä? Vai valitsetko ensin lukion?

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä ammateista, joihin taitavat opettajamme 
ja osaavat ohjaajamme loihtivat uusia osaajia joka vuosi. Mikä on sinun valintasi?
Kevään 2023 yhteishaussa on valittavana lähes 50 perustutkintovaihtoehtoa, ja 
mukana ovat kaikki kampuksemme eli Iisalmi, Kuopio, Toivala ja Rissala Siilinjär-
vellä sekä Varkaus. Myös Varkauden lukioon on haku yhteishaun kautta. Käy tutus-
tumassa yhteishaussa oleviin tutkintoihin osoitteessa www.sakky.fi/yhteishaku.   
Hakeminen tapahtuu opintopolku.fi palvelussa.

Peruskoulun päättävä ja ilman tutkintoa oleva – hae yhteishaussa!

Yhteishaku on tarkoitettu sinulle, joka olet päättämässä peruskoulua, tai joka 
olet vailla peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

Tärkeitä päivämääriä:
• Yhteishaku on auki 21.2. – 21.3.2023 osoitteessa www.opintopolku.fi. 
• Tulokset ilmoitetaan aikaisintaan 15.6.2023.
• Opiskelupaikka on otettava vastaan viimeistään 29.6.2023.
• Opinnot alkavat HOKS-tehtävillä heinäkuussa 2023 ja lähiopetus alkaa  
 elokuussa 2023.

Jäitkö ilman opiskelupaikkaa?
• Jos jäät yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, voit hakea jatkuvassa haussa. 
• Yhteishaussa olleisiin perustutkintoihin voi hakea jatkuvassa haussa vasta   
 15.6.2023 jälkeen, kun yhteishaun tulokset ovat tulleet.
• Osa Savon ammattiopiston perustutkinnoista on vain jatkuvassa haussa.  
 Näihin tutkintoihin voivat hakea myös yhteishakuikäiset jo keväällä. Jatkuvan   
 haun osoite www.sakky.fi/koulutushaku. 

Aloita matka kohti unelmiesi ammattia - hae kevään yhteishaussa!

 YHTEISHAKU  JATKUVA HAKU

Jatkuva haku // sakky.fi/koulutushaku 
Jatkuva haku on Savon ammattiopiston oma haku meillä järjestettäviin tut-
kintoihin ja koulutuksiin. Opintoihin voi hakea ympäri vuoden, ja opinnot voi 
aloittaa joustavasti.

Haluatko lisäkoulutusta nykyiseen ammattiisi tai tarvitsetko esimerkiksi työ-
turvallisuuskortin? Onko alanvaihto ajankohtainen ja tahdot suunnata uudelle 
uralle? Etsitkö töitä ja kaipaat työnhakua varten hygieniapassin? Meillä Savon 
ammattiopistossa on yli 200 koulutusvaihtoehtoa näihin ja moniin muihin 
tilanteisiin.

Jatkuvan haun kautta voit hakea opiskelemaan ammatillista perustutkintoa, 
ammattitutkintoa, erikoisammattitutkintoa ja lisä- ja korttikoulutusta. Mahdol-
lisuuksia on kaikilla kampuksillamme eli Iisalmessa, Kuopiossa, Toivalassa ja 
Rissalassa Siilinjärvellä sekä Varkaudessa.

Osa Savon ammattiopiston perustutkinnoista on vain jatkuvassa haussa. 
Sivuilla 17–73 on esitelty yhteishaussa olevat tutkintomme, joista osa on myös 
jatkuvassa haussa: tällöin tutkinnon kohdalla on jatkuvan haun maininta. 

Hae jatkuvassa haussa, jos 

• perustutkinto ei ole mukana yhteishaussa 
• sinulla on ammatillinen tutkinto tai olet suorittanut lukion oppimäärän.
• olet hankkinut työelämässä osaamista.
• haluat syventää osaamistasi.
• haluat vaihtaa alaa.
• haluat hakeutua oppisopimuskoulutukseen. 
 
Onko suunta hukassa? Tarvitsetko apua?  
Ohjauspalvelu auttaa, jos et tiedä mitä haluat opiskella. Ohjauspalvelusta saat 
neuvot ja vinkit opintoihin toiveidesi mukaan sekä muun muassa hakuproses-
sista. Soita tai laita WhatsApp 044 785 3100.
 

Oppiminen kannattaa aina!
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Liiketoiminnan perustutkinto 130

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 90

Ravintola- ja cateringalan perustutkinto 40

Matkailualan perustutkinto 20

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 120

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto 30

Ajoneuvoalan perustutkinto 66

Logistiikan perustutkinto 60

Elintarvikealan perustutkinto 20

Prosessiteollisuuden perustutkinto 24

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto 38

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto 60

Turvallisuusalan perustutkinto 22

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 10

TUVA, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 132

TUVA, vaativa erityinen tuki                                                                                             20

YHTEISHAUN ALOITUSPAIKAT 2023

KUOPIO

TOIVALA

IISALMI

VARKAUS

RISSALA

TUTKINTO                ALOITUSPAIKAT TUTKINTO                 ALOITUSPAIKAT

TELMA, työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus 16 

TUVA, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 38

TUVA, vaativa erityinen tuki    2

Metsäalan perustutkinto 48

Metsäalan perustutkinto (yhteistyössä Kainuun ammattiopiston kanssa) 12

Puutarha-alan perustutkinto 16

Pintakäsittelyalan perustutkinto 24

Talotekniikan perustutkinto 40

Rakennusalan perustutkinto 60

Liiketoiminnan perustutkinto 26

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 20

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto 18

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 24

Ajoneuvoalan perustutkinto 22

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto 30

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto 20

Turvallisuusalan perustutkinto 20

Rakennusalan perustutkinto 28

Talotekniikan perustutkinto 20 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 10 

TUVA, tutkintokoulutukseen valmentava koulutus 20

Lukio 96  

Liiketoiminnan perustutkinto 26

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 38

Lentokoneasennuksen perustutkinto 19 
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YHTEISHAKU
Yhteishaussa hakevat peruskoulun suorittaneet, joilta puut-
tuu toisen asteen tutkinto. Hakija on joko valmistumassa 
peruskoulusta tai on saanut peruskoulun päättötodistuksen 
aiemmin. Yhteishakuun kuuluvaan koulutukseen haetaan 
netin kautta: opintopolku.fi. Ylioppilaat ja lukion suorittaneet 
hakevat jatkuvassa haussa www.sakky.fi/koulutushaku.

HAKUAIKA
Vuoden 2023 yhteishaun hakuaika on 21.2. – 21.3.2023. 

TODISTUS JOLLA HAETAAN
Peruskoulun keväällä 2023 päättävien päättötodistuksen 
arvosanat siirtyvät automaattisesti hakujärjestelmään.
Perusopetuksen aiemmin suorittaneet hakevat yhteishaussa 
perusopetuksen päättötodistuksella. 

YHTEISHAUN HAKUKOHTEET
Yhteishaussa haetaan opiskelemaan perustutkintoihin, lu-
kioon, tutkintoon valmentavaan koulutukseen (TUVA), vaativa 
erityinen tuki -opintoihin (TUVA) tai työhön ja itsenäiseen 
elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA). 

Perustutkinnon osaamisala valitaan joko opiskelupaikan vas-
taanottamisen yhteydessä tai opintojen aikana. Esimerkiksi 
jos haaveilet kokin tai tarjoilijan opinnoista, haet ravintola- ja 
catering-alan perustutkintoon ja suuntautuminen valitaan 
opiskelupaikan vastaanottamisen yhteydessä.

Perustutkintoon voi sisällyttää lukio-opintoja. Hakulomak-
keelle voit merkitä, oletko kiinnostunut kaksoistutkinnosta.

HAKUTOIVEJÄRJESTYS
Yhteishaussa haetaan enintään seitsemään hakukohteeseen. 
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. Jos jäät varasijalle, voit vielä tulla valituksi 
ylemmälle toiveelle, mikäli paikka vapautuu.

SOVELTUVUUSKOE
Savon ammattiopistossa on käytössä soveltuvuuskoe seuraa-
vissa hakukohteissa: sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 
turvallisuusalan perustutkinto sekä lentokone-asennuksen 
perustutkinto.  Edellä mainituille aloille voi tulla valituksi vain 
soveltuvuuskokeen hyväksytysti suorittanut henkilö. Metsä-
alan perustutkinnossa valinta tapahtuu yhteishakupisteiden 
ja soveltuvuuskokeen pisteiden perusteella. Muutoin yhteis-
haussa noudatetaan valtakunnallisia valintakriteereitä. 

KIELITESTI
Savon ammattiopiston opetuskieli on suomi. Ulkomaalaisella 
todistuksella harkinnanvaraisesti hakevat kutsutaan kielites-
tiin. Kielitaitovaatimus on tutkintokohtainen. Alin tutkintota-
voitteiseen koulutukseen vaadittava taso on A2.

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/. 

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

HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA
Oppilaitos voi valita osan opiskelijoista harkintaan perustu-
valla valinnalla valintapistemääristä riippumatta. Koulutustar-
peet ja edellytykset suoriutua opinnoista otetaan päätöksissä 
huomioon. Hakijat, joiden perusopetuksen päättötodis-
tuksessa matematiikka ja äidinkieli on yksilöllistetty, ovat 
automaattisesti harkinnanvaraisia hakijoita. Näiden hakijoi-
den tulee toimittaa selvitys opintojen yksilöllistämisestä ja 
käytetyistä tukitoimista.

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 valin-
taan liittyvät perustelut todistuksineen (lääkärintodistukset, 
koulutodistukset, lausunnot jne.) hakuaikana Hakutoimistoon 
osoitteeseen Savon ammattiopisto, Hakutoimisto, Osmajoen-
tie 75, 78210 Varkaus.  

OPISKELUPAIKAN VASTAANOTTAMINEN
Saat hakulomakkeella antamaasi sähköpostiosoitteeseen lin-
kin, josta voit ottaa opiskelupaikan vastaan Opetushallituksen 
opintopolku.fi-palvelussa.
 
Savon ammattiopisto lähettää valituille myös valintakirjeen, 
jossa on ohjeet oppilaitoksen Wilmaan kirjautumiseksi. Ilmoi-
ta Wilman lomakkeella opiskelupaikan vastaanottamisesta 
tai perumisesta. Valintakirjeessä on tärkeää tietoa opintojen 
aloitukseen liittyen mm. ennakkotehtävän tekemisestä ja 
HOKS-keskusteluun osallistumisesta.

Täytä myös henkilötietolomake, terveystietolomake ja liitä 
Wilmaan kopio peruskoulun todistuksestasi. Lataa Wilma-so-
vellus kännykkääsi ja seuraa opiston ajankohtaisia tiedotteita 
ja pikaviestejä.

Koulutuksen järjestäjä tarkistaa opintojen alkaessa valintaan 
vaikuttaneet todistukset. 

JATKUVA HAKU
Mikäli et saanut opiskelupaikkaa kevään 2023 yhteishaus-
sa, voit hakea vapaita paikkoja Jatkuvassa haussa. HUOM! 
Kevään 2023 yhteishaun valikoimassa olleisiin perustutkintoi-
hin voi peruskoulussa oleva hakija hakea jatkuvassa haussa 
vasta yhteishaun tulosten julkistamisen jälkeen osoitteessa 
www.sakky.fi/koulutushaku. Osa Savon ammattiopiston 
perustutkinnoista on vain jatkuvassa haussa, joihin kaikki 
hakijaryhmät voivat hakea myös keväällä 2023  www.sakky.fi/
koulutushaku. 

Toisesta ammatillisesta oppilaitoksesta siirtoa hakevat 
opiskelijat hakeutuvat Savon ammattiopistoon jatkuvan haun 
kautta. Mikäli kyseinen tutkinto ei ole ko. ajankohtana haetta-
vana, siirtoa hakeva täyttää Savon ammattiopiston koulutus-
haussa olevan avoimen hakemuksen.

Ylioppilaat, lukion tai ammatillisen tutkinnon suorittaneet 
hakevat perustutkintoihin jatkuvassa haussa www.sakky.fi/
koulutushaku.

OPISKELIJAKSI HAKEUTUMINEN

HAKEMINEN URHEILIJOIDEN KOULUTUKSEEN

UrheiluAmiksessa voit opiskella urheilupainotteisesti millä tahansa Savon ammattiopiston koulutusalalla.  
Valinta UrheiluAmikseen tehdään lajiliittopisteytyksen perusteella.

Hae yhteishaussa haluamiisi tutkintoihin ja ilmoita samalla lomakkeella kiinnostuksesi urheilijoiden ammatilliseen 
koulutukseen. Tämän jälkeen sinulle aukeaa urheilijan lisäkysymykset sähköiselle hakulomakkeelle.

URHEILUVALMENNUS

Urheilijoilla on mahdollisuus käyttää koulupäivinä kuusi tuntia viikossa valmentautumiseen. Urheiluvalmennustunteja 
voi hyödyntää valinnaisissa opinnoissa. Valmennustunneilla toteutetaan lajivalmentajien ja henkilökohtaisten valmen-
tajien kanssa yhteistyössä laadittua valmennusohjelmaa. 

• Yhdistää ammatillisen opiskelun ja tavoitteellisen urheilun.
• Urheiluvalmennuksesta saa osaamispisteitä tutkintoon.
• Tiivistä yhteistyötä Kuopion alueen urheiluakatemian ja Kuopion klassisen lukion urheilulinjan sekä paikallisten 
 seurojen kanssa.
• Savon ammattiopisto on Olympiakomitean huippu-urheiluverkostoon kuuluva oppilaitos.

KUOPIOSSA PAINOPISTELAJIT OVAT:

•jääkiekko
•lentopallo
•jalkapallo
•maastohiihto
•yleisurheilu
•mäkihyppy ja yhdistetty

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

UrheiluAmis

LISÄTIETOJA:  
Hanna Linnilä, 
p. 044 785 3093
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KUKA VOI HAKEA?
Yhteishaussa voi hakea peruskoulun suorittanut henkilö, jolta 
puuttuu ammatillinen tutkinto. Lukion oppimäärän suoritta-
neet eivät voi hakea yhteishaussa vaan he  hakevat jatkuvan 
haun kautta. 

MIHIN HAETAAN?
Voit hakea opiskelemaan ammatillista tutkintoa, lukio-opintoja 
tai tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta. Hakemuksella 
voi olla enintään seitsemän hakutoivetta. Merkitse hakutoiveet 
hakulomakkeelle järjestykseen mieluisimmasta alkaen. 

MISSÄ HAETAAN?
Yhteishaussa haetaan netin kautta 21.2. – 21.3.2023:
www.opintopolku.fi

SOVELTUVUUSKOE
Soveltuvuuskoe on käytössä seuraavissa hakukohteissa: 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, turvallisuusalan 
perustutkinto, lentokoneasennuksen perustutkinto ja metsä-
alan perustutkinto. Hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. 

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. Muista kirjautua myös 
Wilmaan. Valintakirjeessä on tärkeää tietoa opintojen aloitukseen liittyen 
mm. ennakkotehtävän tekemisestä ja HOKS-keskusteluun osallistumisesta.

ILMAN OPISKELUPAIKKAA?
Jos jäit varasijalle yhteishaussa, sinulle ilmoitetaan, mikäli 
varasijapaikka vapautuu. Jos jäit kokonaan ilman opiskelupaikkaa, 
voit hakea opiskelemaan jatkuvassa haussa.
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HAKUTOIMISTO, puh. ja WhatsApp 044 785 3079, hakutoimisto@sakky.fi

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

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON RAKENNE
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KOULUTUS         TYÖ          
= OPPISOPIMUS

YHDISTÄ TYÖ JA KOULUTUS – VALITSE OPPISOPIMUS!
Oppisopimus on mahdollinen jokaiselle 15 vuotta täyttäneelle ja sitä vanhemmalle. Oppisopimuksen solmit-
tuasi kouluttaudut työtä tehden, saat palkkaa ja kerrytät samalla oman alasi työkokemusta. 

Oppisopimuksella voi suorittaa kaikkia ammatillisia tutkintoja, myös tutkinnon osia ja ammatillista tutkin-
toa syventävää ja täydentävää koulutusta. Se on työelämälähtöinen tapa opiskella ammatti, vaihtaa alaa, 
saada todistus omasta ammatillisesta osaamisesta tai hankkia lisäkoulutusta. Oppisopimuksella suoritettu 
tutkinto tuottaa jatko-opintokelpoisuuden. 

OPISKELE OHJATUSTI TYÖPAIKALLA
Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja sitoutuu kouluttamaan opiskelijan alansa am-
mattilaiseksi. Opiskelusta suurin osa tapahtuu työpaikalla, mutta opintoihin sisältyy myös lähijaksoja oppilai-
toksessa tai verkon oppimisympäristöissä. Työpaikalla opiskelijaa ohjaa tehtävään valittu työpaikkaohjaaja. 
Opittu osaaminen näytetään aidoissa työelämän tilanteissa.

HANKI ENSIN TYÖPAIKKA OPPISOPIMUSTA VARTEN
Oppisopimuskoulutus voidaan aloittaa heti, kun opiskelija on löytänyt sopivan työpaikan. Työtunteja tulee 
olla viikossa säännöllisesti vähintään 25 tuntia. Työpaikan työtehtävien on luonnollisesti vastattava suoritet-
tavan tutkinnon vaatimuksia. Jokainen opiskelija opiskelee henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunni-
telman mukaisesti. Opiskelija on koko oppisopimuksensa ajan normaalissa työsuhteessa ja hänelle makse-
taan työstä vähintään alan työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa. 

UNELMISTA TOTTA TEKEMÄLLÄ
Autamme mielellämme oppisopimukseen liittyvissä asioissa.  
Ota yhteyttä työelämäkoordinaattoreihin!

Kaupan ja hallinnon ala | Humanistinen ja kasvatusala | Luonnovara- ja ympäristöala | Kulttuuriala
Jaana Kukkonen, työelämäkoordinaattori, puh. 044 785 3064 
Kirsi Tikkunen, työelämäkoordinaattori, puh. 044 785 8753 
 
Matkailu- ja ravitsemis- ja elintarvikeala | Hius- ja kauneudenhoitoala | Hierojatutkinnot
Karita Nuikka, työelämäkoordinaattori puh. 044 785 3075
 
Sosiaali- ja terveysala
Päivi Heilala, työelämäkoordinaattori, puh. 044 785 3070 
 
Tekniikan ja liikenteen ala| Tietojenkäsittely ja tietoliikenne
Merja Happonen, työelämäkoordinaattori, puh. 044 785 3073 
Jonna Jäntti, työelämäkoordinaattori, puh. 044 785 3074

Oppisopimusasioissa voit olla yhteydessä myös palvelunumeroomme p. 044 785 3700

YHTEYSTIEDOT:
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KAKSOISTUTKINTO
KAKSOISTUTKINTO
Kaksoistutkinnossa opiskellaan samanaikaisesti am-
matillisen perustutkinnon opintoja sekä lukio-opintoja. 
Tavoitteena on ammatillisen perustutkinnon suorittami-
sen lisäksi kirjoittaa myös ylioppilaaksi lukiosta. Kaksois-
tutkinnon suorittaminen vaatii sinnikkyyttä, itseohjautu-
vuutta ja hyvää suunnittelua ja sen suoritusaika on 3-4 
vuotta.

MITÄ HYÖTYÄ SIITÄ ON?
Voit syventää ja laajentaa omaa yleissivistystäsi sekä 
ammattitaitoasi. Kaksoistutkinnon suorittamalla saat 
paremmat valmiudet työelämään sekä parannat jat-
ko-opintomahdollisuuksiasi ammattikorkeakouluissa tai 
yliopistoissa. 

MISSÄ KAKSOISTUTKINNON VOI  
SUORITTAA?
Kaksoistutkinto on mahdollista kaikissa perustutkinnois-
sa kaikilla Savon ammattiopiston kampuspaikkakunnilla 
lukuunottamatta Rissalan lentokoneasennuksen perus-
tutkintoa. 

Iisalmen kampuksella kaksoistutkinnon opiskelu on mah-
dollista MAHIS-verkoston kautta mahis.fi.

Varkaudessa kaksoistutkinto suoritetaan  
yhteistyössä Varkauden lukion kanssa. 

KAKSOISTUTKINNOT 
SAVILAHDEN KAMPUKSELLA
Ammattiopiston Kuopion toiminta on keskittynyt Sa-
vilahteen ja logitiikka-alan osalta Kolmisoppeen. Myös 
kaksoistutkintoon kuuluvat lukio-opinnot suoritetaan 
Savilahdessa. 

Uusissa syksyllä 2023 alkavissa kaksoistutkinnoissa 
yhteistyölukiona toimii Kuopion aikuislukio.

Opintojen etenemisen tukemiseksi opiskelijoille on 
suunniteltu kolmivuotisia valmiita vaihtoehtoisia lu-
kio-opintojen polkuja. 

Savilahden kaksoistutkintototeutuksessa opiskeltavaksi 
valittavia aineita ovat äidinkieli, englanti, ruotsi, lyhyt 
ja pitkä matematiikka, fysiikka, yhteiskuntaoppi, psyko- 
logia ja terveystieto. Jos opiskelija haluaa opiskella 
jotain muita aineita, niitä voi valita aikuislukon ilta- tai 
etätarjonnasta.

Myös Toivalassa opiskelevat kaksoistutkinnon suorit-
tajat tekevät lukio-opintonsa Savilahden kampuksella. 
Opiskele esimerkiksi puutarhuriksi tai valitse taloteknii-
kan, pintakäsittelyn, metsä- tai rakennusalan  monipuo-
liset opinnot sekä lukio. 

LISÄTIETOJA:
Lisätietoja kaksoistutkinnosta saat oman alasi
opinto-ohjaajalta ja sakky.fi/kaksoistutkinto
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TUVA TUVA TUTKINTOKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

TUVA-koulutus sopii sinulle, kun olet päättänyt peruskoulusi tai sinulla on peruskoulua vastaavat tiedot ja 
taidot, mutta epäröit vielä seuraavan suunnan suhteen. TUVA soveltuu myös opiskelijoille, jotka haluavat 
saavuttaa jatko-opintoihin tarvittavan suomen kielen taidon.  

TUVAssa voit rauhassa tutustua ammatillisiin perustutkintoihin sekä lukio-opintoihin ja punnita eri vaihtoeh-
toja. Opintojen aikana saat tukea opiskelun haasteisiin laajalta rintamalta ammattilaisia, ja opintosuunnitel-
masi suunnitellaan sopivaksi elämäntilanteeseesi. 

TUVA-opintojen kesto on yksi lukuvuosi, ja opinnot lisäävät monia tietoja ja taitoja kuten 
•      perehtyminen ammatilliseen koulutukseen,
• opiskelu- ja urasuunnittelutaitojen vahvistaminen,
• arkielämän taitojen syventäminen
• työelämäntaitoihin tutustuminen ja 
• maahanmuuttaneille suomen kielen taidon kartuttaminen.

Voit myös suorittaa ammatillisen perustutkinnon tutkinnon osia tai osa-alueita sekä lukion kursseja. Koulutuksesta 
on mahdollisuus saada lisäpisteitä yhteishaussa. Opintososiaaliset edut ovat samat kuin toisen asteen koulutuksessa.

Opinnot on tarkoitettu laaja-alaista erityistä tukea tarvitseville opiskelijoilla. Kaikille opiskelijoille laaditaan 
vaativan erityisen tuen suunnitelma.  

  TUVA VAATIVA ERITYINEN TUKI -OPINNOT

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

VINKKI!
Tarvitsetko lisää valmiuksia, ohjausta tai tukea siirty-
äksesi joko lukioon tai ammatilliseen koulutukseen? 

Saat mietintäaikaa, voit etsiä omaa alaasi ja tutustua  
tarkemmin eri vaihtoehtoihin.

Silloin valintasi voi olla TUVA eli tutkintokoulutukseen 
valmentava koulutus!

Koulutusyksikkö      Opinto-ohjaaja     
Kuopio, Hehkukatu 1       Aliisa Makkonen, p. 044 785 8620  
Toivala, Haapamäentie 1   Lappalainen Riitta (virkavapaalla 1.12.22 saakka, 
      sij. Marke Kangasniemi) p. 044 785 3084 
Varkaus, Osmajoentie 75      Mari Karvonen, p. 044 785 8223 

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU
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LIIKETALOUS

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 tausta-
toiminnoista sekä työyhteisöistä ja omasta roolistasi työtiimin jäsenenä.  

Merkonomilla on valmistuessaan hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot, kielitaitoa, tarvittavat tietotekni-
set valmiudet alan yleisimpiin ohjelmistoihin sekä oma opinnoissa valittu erityisosaaminen, esimerkiksi 
myynti ja asiakkuudet, markkinointiviestintä, taloushallinnon eri tehtävät, palvelumuotoilu, logistiikka-
palvelut, tapahtumatuotanto tai yrittäjäkokemus Nuori Yrittäjyys -mallin kautta suoritetuista opinnoista.

Koulutusyksikkö      Opinto-ohjaaja     
Iisalmi, Asevelikatu 4      Anne Ålander, p. 044 785 8850
Kuopio, Hehkukatu 1       Sanna Vuorinen, p. 044 785 4911  
      Virpi Kerppola, p. 044 785 4971
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, rahoitus- ja vakuutuspalveluissa ja julkishal-
linnossa. Työnimikkeitäsi voivat olla esimerkiksi myyjä, myyntineuvottelija, myyntiedustaja, asiakaspalvelija, 
palveluneuvoja, kassavastaava, markkinointiassistentti, toimisto- tai henkilöstösihteeri, reskontranhoitaja ja 
kirjanpitäjä. Moni työllistyy myös itsenäisenä yrittäjänä. 

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU
MERKONOMI  
LIIKETOIMINNAN PERUSTUTKINTO
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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 aktiivisuut-
ta löytää itse hyviä mahdollisuuksia. Verkostoituminen siis kannattaa jo opiskeluaikana.

Koulutusyksikkö       Opinto-ohjaaja   
Varkaus, Osmajoentie 75      Mari Karvonen, p. 044 785 8223

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Mediapalvelujen tuottaja työllistyy muun muassa televisio- ja elokuvatuotantoyhtiöihin, lehtitaloihin, mai-
nos- ja mediatoimistoihin, valokuvaamoihin ja tapahtumatuotantoon. Moni perustaa oman yrityksen tai toi-
mii freelancer-periaatteella alan erilaisissa tehtävissä.

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU

ARTESAANI
TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Artesaani suunnittelee, valmistaa ja korjaa jalometallialan tuotteita tai tekee jalometallialan kaiverrustöitä. 
Työ voi olla asiakkaiden ohjausta, asiakaspalvelua ja myyntityötä. Artesaanilla on monipuolinen taito tehdä 
työtä käsillä. Osaat luovasti suunnitella ja tehdä töitä itsenäisesti. Olet yrittäjähenkinen ja hankit mielelläsi 
uusinta alan tietoa, taitoa ja ideoita.

Mitä koulutukseen voi sisältyä?
• Materiaalit, työvälineet ja valmistusmenetelmät
• Kultasepän tekniikat, jalometallin pakottaminen ja valaminen
• Korukivenhionta, korukivimosaiikit, kivien istutus ja koruemalointi
• Lasinsulatus ja lasihelmien valmistus lampputekniikalla

Koulutusyksikkö       Kouluttaja   
Varkaus, Osmajoentie 75      Kati Lyra, p. 044 785 8211 

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Moni perustaa oman yrityksen tai toimii freelancer-periaatteella alan erilaisissa tehtävissä.

 JATKUVA HAKU
KÄSI- JA  
TAIDETEOLLISUUS
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TIETOLIIKENNE- JA  
VIESTINTÄTEKNIIKKA

OHJELMISTOKEHITTÄJÄ 
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntamme ei enää selviä ilman käyttöönsä sopivia ja toimivia IT-ohjelmistoja. Asuuko sisälläsi pieni 
koodari? Haluatko olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa tulevaisuuden käyttöliittymiä? Ohjelmis-
tokehittäjänä hallitset erilaisten ohjelmistojen suunnitteluprosessin, ohjelmoinnin ja testauksen. Olet tiimi-
työtaitoinen, mutta pärjäät myös itsenäisesti omissa tehtävissäsi.

HUOM! Yhteishaussa tieto- ja viestintätekniikan osaamisaloilla on yksi yhteinen hakukohde. Opiskelupaikan 
vastaanottolomakkeella Wilmassa valitset osaamisalatoiveesi.

Koulutusyksikkö        Opinto-ohjaaja    
Kuopio, Hehkukatu 1    Emma Timonen, p. 044 785 4920
      Sanna Liuska, p. 044 785 4863
     

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

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU

Oletko kiinnostunut jatkuvasti kehittyvästä IT-alasta? Oletko luonteeltasi kärsivällinen ja ihmisten kanssa toi-
meen 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.  
 
HUOM! Yhteishaussa tieto- ja viestintätekniikan osaamisaloilla on yksi yhteinen hakukohde. Opiskelupaikan 
vastaanottolomakkeella Wilmassa valitset osaamisalatoiveesi.

Koulutusyksikkö       Opinto-ohjaaja    
Varkaus, Osmajoentie 75      Mari Karvonen, p. 044 785 8223
Kuopio, Hehkukatu 1    Emma Timonen, p. 044 785 4920 
      Sanna Liuska, p. 044 785 4863

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. 

IT-TUKIHENKILÖ  
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

 YHTEISHAKU 

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

Koulutusyksikkö       Opinto-ohjaaja   
Kuopio, Hehkukatu 1    Emma Timonen, p. 044 785 4920 
      Sanna Liuska, p. 044 785 4863

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

HYVINVOINTITEKNOLOGIA-ASENTAJA 
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO JATKUVA HAKU

TIETOVERKKOASENTAJA 
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

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? Tietoverkko-
asentajana hallitset erilaiset tietoverkkokaapeloinnit sekä niiden testaukset ja mittaukset verkon toiminnan 
varmistamiseksi. Tunnet yleisimmät komponentit ja tiedonsiirtotekniikat sekä suunnittelet oman kaapeloin-
tityösi. Osaat asentaa tietoliikennejärjestelmät ja -yhteydet sujuvasti asiakkaan pyynnön mukaisiksi. 

HUOM! Yhteishaussa tieto- ja viestintätekniikan osaamisaloilla on yksi yhteinen hakukohde. Opiskelupaikan 
vastaanottolomakkeella Wilmassa valitset osaamisalatoiveesi.

Koulutusyksikkö       Opinto-ohjaaja   
Varkaus, Osmajoentie 75      Mari Karvonen, p. 044 785 8223 

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Tietoverkkoasentajana voit työskennellä esimerkiksi tietojärjestelmien asiantuntijana, teollisuuden laiteval-
mistuksessa, järjestelmien ja palvelujen konsultoinnissa sekä niiden myyntityössä. Ala tarjoaa myös paljon 
mahdollisuuksia itsenäisille yrittäjille.

 YHTEISHAKU 

 JATKUVA HAKU
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MAJOITUS- JA RAVITSEMIS-
PALVELUT, MATKAILU

KOKKI 
RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

Sykkiikö sydämesi keittiölle sekä hyvälle, taidokkaasti valmistetulle ruoalle? Oletko ripeä, organisointikykyi-
nen ja sinulla on hyvä mielikuvitus? Kokkina suunnittelet ja valmistat monipuolista, ravitsevaa ja herkullista 
ruokaa erikoisruokavaliot huomioiden. Opinnoissasi voit suunnata osaamistasi esimerkiksi à la carte - ravin-
tolan tai suurkeittiön ruoanvalmistukseen.

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Kokin työpaikkoja voivat olla erilaiset ravintolat, suurkeittiöt, henkilöstöravintolat, katu- ja pikaruokaravinto-
lat, kahvilat sekä catering- ja juhlapalveluyritykset. Kokkina voit työskennellä myös esimerkiksi ruokapalve-
luiden 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 hy-
vällä tuotetuntemuksella annoksia sekä juomia aina viineistä erikoiskahveihin. Hymysi ja palvelualttiutesi ei 
hyydy vaikeassakaan tilanteessa. Varmistat, että asiakas viihtyy.

TULEVAISUUDEN TYÖSI

Tarjoilijan työpaikkoja voivat olla hotellien ravintolat, à la carte - ravintolat, henkilöstöravintolat, liikennease-
mat, kahvilat, pikaruokaravintolat, juhlapalveluyritykset sekä pubit ja baarit.

Koulutusyksikkö           Opinto-ohjaaja  
Kuopio, Hehkukatu 1           Marianne Honkonen, p. 044 785 4811

Koulutusyksikkö           Opinto-ohjaaja  
Kuopio, Hehkukatu 1          Marianne Honkonen, p. 044 785 4811 

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU
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MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA  
MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO

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-, yhteistyö- sekä kielitaidolla. 

Koulutusyksikkö           Opinto-ohjaaja   
Kuopio, Hehkukatu 1           Marianne Honkonen, p. 044 785 4811 

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Työskentelet esimerkiksi matkailukeskusten ja -alueiden yrityksissä tai organisaatioissa, ohjelmapalvelu-
yrityksissä, hotelleissa tai maatilamatkailuyrityksissä. Voit myös toimia itsenäisenä ammatinharjoittajana.

VASTAANOTTOVIRKAILIJA  
MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO

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. 

Koulutusyksikkö           Opinto-ohjaaja  
Kuopio, Hehkukatu 1           Marianne Honkonen, p. 044 785 4811
 

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Työpaikkoja löytyy hotelleista, kylpylöistä ja muista majoitusliikkeistä. Vastaanottovirkailija voi työskennellä 
myös majoitusalan varaamoissa erilaisissa asiakaspalvelun ja myynnin tehtävissä.

TÄHÄN TULEE KUVA
 TÄLLÄ VIIKOLLA
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MAA-, METSÄ-  
JA PUUTARHA- 
TALOUS

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 ympäris-
töä 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  
 

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 suunnit-
telusta 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.

Metsäkoneenkuljettajakoulutusta toteutetaan myös Kajaanissa yhteistyössä Kainuun ammattiopiston kans-
sa (yhteyshenkilö opettaja Lauri Väisänen, 044 715 7738)

 YHTEISHAKU 

 JATKUVA HAKU

 YHTEISHAKU 

 JATKUVA HAKU

SO
VELTU

VUUSKO
E

SO
VELTU

VUUSKO
E



3130

MAASEUTUYRITTÄJÄ  
MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO

Maaseutuyrittäjänä sinua kiinnostaa maatalouden ammatit. Pidät itsenäisestä työskentelystä ja olet huolel-
linen ja haluat tehdä töitä omin käsin. Opiskelu toteutetaan pääosin etäopintoina (Teams), verkko-opintoina 
(Moodle) sisältäen myös yhteisiä opiskelujaksoja koululla sekä työpaikoilla. Lähiopiskelua on noin 4-6 pv/kk. 
Koulutus toteutetaan suurelta osin työelämässä opiskelijoiden omissa yrityksissä tai koulutussopimuksin 
muissa alan yrityksissä. Koulutus on mahdollista toteuttaa myös oppisopimuksena, jolloin valtaosa opin-
noista tapahtuu työpaikalla käytännön työtehtävissä.

Koulutuksen aikana perehdytään maaseutuyrityksen hallintaan ja käytännön työtehtäviin valitsemissasi 
tuotantosuunnissa. Koulutuksella on mahdollisuus saada myös viranomaisten vaatima sukupolvenvaihdos-
kelpoisuus.

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

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Koulutus antaa valmiudet työskennellä esim. maaseutuyrittäjänä, maataloustyöntekijänä ja –lomittajana, 
maataloustarvikemyyjänä, maatilamatkailuyrittäjänä sekä koneurakoinnin ja maataloustuotteiden jatkoja-
lostuksen työtehtävissä.

 JATKUVA HAKU

PUUTARHURI  
PUUTARHA-ALAN PERUSTUTKINTO

Kiinnostaako käytännönläheinen opiskelu, jossa kädenjälkesi näkyy sisällä ja ulkona? Haluatko rakentaa vi-
heralueille erilaisia rakenteita tai hoitaa viheralueiden kasvillisuutta? Kasvattaa ja hoitaa kasveja kasvihuo-
neella 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 seura-
kuntien 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 tai kalenterivuoden. Opiskelija voi perustaa  
yrityksen yksin tai maksimissaan 10 henkilön kanssa. Opiskelija voi suoritettaa NY-yritystoiminnalla yrityksessä 
toimiminen tutkinnon osan 15 osp. 

VUOSI YRITTÄJÄNÄ-OHJELMA
NY-yritystoimintaa harjoittavat opiskelijat osallistuvat Nuori Yrittäjyys RY:n Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan.  
Ohjelman tarkoituksena on työelämätaitojen, yrittäjämäisen asenteen ja aktiivisen toimintatavan oppiminen.  
Oma yritys haastaa opiskelijan oppimaan aidoissa tilanteissa ja tapahtumissa. Vuosiyrittäjänä ohjelmassa on  
mahdollista osallistua kilpailutoimintaan Uskalla Yrittää-semifinaalissa ja muissa pienemmissä kilpailuissa.

WWW.VUOSIYRITTAJANA.FI

 YHTEISHAKU 

 JATKUVA HAKU
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Koulutus on suunniteltu aikuisille, joilla on aikaisempaa työkokemusta ja ammatillista koulutusta. Luonto-oh-
jaajakoulutuksessa perehdytään luonto-alan työtehtäviin sekä palvelutuotteisiin. Käytännönläheisessä kou-
lutuksessa tulevat tutuiksi ohjelma-, virkistys- ja ulkoilupalveluissa toimiminen sekä uusien ajanmukaisten 
luontomatkailutuotteiden rakentaminen. Koulutuksen aikana tutustumme luontoon myös kasvatusympä-
ristönä ja sen antamiin monipuolisiin mahdollisuuksiin, joita voi käyttää opetus- tai ohjaustyön sekä hyvin-
voinnin tukena.

Koulutusyksikkö    Kouluttaja   
Toivala, Haapamäentie 1   Arja Hytönen p. 044 785 4101
      Anu Huttunen p. 044 785 4026  

TULEVAISUUDEN TYÖSI

Luonto-ohjaajana voit työskennellä luontomatkailun monipuolisissa työ- ja opastehtävissä, erilaisten mat-
kailun ohjelmapalvelujen vetäjänä tai yksityisenä yrittäjänä luonnon parissa.

LUONTO-OHJAAJA 
LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO JATKUVA HAKU

LUONTO JA 
YMPÄRISTÖ

Koulutus sopii sinulle, joka haluat työllistyä monipuolisiin ympäristöalan työtehtäviin. Voit halutessasi suunnata 
opinnot niin, että pystyt toimimaan alalla myös yrittäjänä. Koulutus on suunniteltu aikuisille, joilla on aikaisem-
paa työkokemusta ja ammatillista koulutusta. Koulutus ja siihen liittyvät työtehtävät edellyttävät hyvää terveyttä 
ja vähintään kohtuullista fyysistä kuntoa.

Suoritat koulutuksen aikana luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon (180 osp), ympäristönhoitajan koulu-
tusohjelman, oman etenemissuunnitelmasi mukaan. Koulutus on maastossa tapahtuvaa käytännönläheis-
tä opetusta. Koulutuksessa työkohteina ovat mm. Kuopion kaupungin ja Metsähallituksen maastokohteet. 
Opiskelu sisältää yhteisiä lähiopiskelujaksoja sekä työpaikoilla tapahtuvaa opiskelua. Lähtökohtaisesti opis-
kelua lähiopiskelujaksoilla on 4 pv/viikko.

Koulutusyksikkö    Kouluttaja   
Toivala, Haapamäentie 1   Juha Tarvainen p. 044 785 4029  

TULEVAISUUDEN TYÖSI

Ympäristönhoitajana voit työskennellä Työskentelet esimerkiksi yritysten tai kuntien ympäristönhoitajana 
tai luonto- ja urheilualueiden kunnossapitäjänä. Voit työllistyä myös jätehuollon, kierrätyksen tai vesihuollon 
tehtäviin.  Itsenäinen yrittäjyys on yksi vaihtoehto.

YMPÄRISTÖNHOITAJA 
LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO JATKUVA HAKU



3534

SOSIAALI JA TERVEYS LÄHIHOITAJA  
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

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 sydä-
mellä 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
Varkaus, Osmajoentie 75   Mirja Hyvönen, p. 044 785 8222  
Kuopio, Hehkukatu 1    Sirpa Leinonen, p. 044 785 8808
      Päivi Holopainen, p. 044 785 8794
      Aliisa Makkonen, p. 044 785 8620
 

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Lähihoitajana työpaikkojasi voivat olla esim. päiväkodit, koulut, kotihoito, palvelu- ja toimintakeskukset, palveluko-
dit, vuode- ja hoivaosastot, kuntoutus-, mielenterveys- ja päihdeyksiköt, vammaisten toimintayksiköt ja sairaalat.

SO
VELTU

VUUSKO
E
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  JATKUVA HAKU

PERUSTASON ENSIHOITAJA 
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO  JATKUVA HAKU

Pidätkö nopeatempoisesta ihmisläheisestä työstä, jossa yksikään päivä ei ole samanlainen kuin toinen? Pe-
rustason ensihoitaja on paineensietokykyinen ja kykenee toimimaan nopeasti ja varmasti vaikeissakin avu-
nantotilanteissa. Työssäsi käytät erilaisia hoitovälineitä ja hyvinvointiteknologiaa sekä huolehdit potilaan 
peruselintoiminnoista. Kuljetat ambulanssia turvallisesti ja pidät huolta sen päivittäisestä käyttökunnosta. 

Koulutusyksikkö    Opinto-ohjaaja    
Kuopio, Hehkukatu 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 ambu-
lanssissa hoitotason ensihoitajan työparina. 

• ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen oa  
 (Kuopio, Iisalmi, Varkaus)
• lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon oa  
 (Kuopio, Iisalmi, Varkaus)
• sairaanhoidon ja huolenpidon oa  
 (Kuopio, Iisalmi, Varkaus)

• jalkojenhoidon oa (Kuopio)
• mielenterveys- ja päihdetyön oa  
 (Kuopio, Iisalmi, Varkaus)
• suunhoidon oa (Kuopio)
• vammaistyön oa  
 (Kuopio, Iisalmi, Varkaus)
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SOSIAALI JA TERVEYS VÄLINEHUOLTAJA 
VÄLINEHUOLTOALAN PERUSTUTKINTO

Välinehuoltaja toimii välinehuoltoprosessin ja -menetelmien asiantuntijana sosiaali- ja terveydenhuollon 
toimintayksiköissä, joissa tuotetaan hoito- ja tutkimusvälineiden puhdistamiseen, desinfektioon, pakkaami-
seen ja sterilisointiin liittyviä palveluja.

Välinehuoltajalta odotetaan mm. hyvien hygieniakäytäntöjen vahvaa tuntemusta, korkeaa ammattietiikkaa 
infektioiden torjuntatyössä, laatutyön arvostamista, asiakaspalvelualttiutta sekä välinehuoltotyön asiantun-
tijana toimimista moniammatillisessa toimijaverkostossa.

Välinehuoltotyössä vaaditaan myös tuotannonohjausjärjestelmien ja logististen palvelujen tuntemusta sekä 
tieto- ja viestintätekniikan osaamista. Lisäksi hänen tulee tuntea sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjes-
telmä ja työtä ohjaavat säädökset.

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

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Välinehuollon työtehtäviä on sosiaali- ja terveydenhuollon, teollisuuden tai esimerkiksi eläintenhoidon 
toimialalla. Välinehuoltajan työ on viime vuosina keskittynyt pääsääntöisesti välinehuoltokeskuksiin, joissa 
työaika on kolmivuorotyötä.
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  JATKUVA HAKU

LÄÄKETEKNIKKO 
LÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO

Lääketeknikon työ edellyttää tarkkuutta, huolellisuutta, asiakaspalvelutaitoa, rutiinien sietokykyä sekä toi-
saalta kykyä siirtyä joustavasti tehtävästä toiseen tilanteen mukaan. Apteekeissa työaika vaihtelee aukiolo-
aikojen mukaan. Lääketeollisuudessa työsi on usein vuorotyötä.

Työhösi apteekissa kuuluvat logistiikkatehtävät; lääkkeiden tilaaminen, toimitusten tarkastaminen ja lääk-
keiden varastoinnista huolehtiminen. Laskutus, arkistointi, markkinointimateriaalien laatiminen ja somista-
minen ovat myös osa työtäsi. Apteekeissa työskentelet toimisto-, asiakas-, ja varastotiloissa.

Koulutusyksikkö    Opinto-ohjaaja    
Kuopio, Hehkukatu 1    Kari Ranta p. 044 785 4933
 

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Lääketeknikkona työpaikkasi voi olla apteekissa, sairaala-apteekissa, terveyskeskuksen lääkekeskuksessa, 
lääketeollisuudessa tai lääketukkukaupassa.

  JATKUVA HAKULÄÄKEALA



3938

HIUS- JA
KAUNEUDENHOITO

KAMPAAJA  
HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

Kiehtovatko sinua kauniit ja terveet hiukset, niiden hoito ja käsittely? Kampaajana laitat hiukset ojennuk-
seen 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, Hehkukatu 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 tava-
ratalojen kampaamoalan tuotteiden myyjänä.

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, Hehkukatu 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.

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU
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  JATKUVA HAKU
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KOSMETOLOGI  
HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

Kosmetologin ammattitaitoa on tehdä asiakkaille erilaisia kasvo-, jalka- ja käsihoitoja sekä opastaa asiak-
kaita ihon itsehoidossa ja ihon hoitoon liittyvien tuotteiden käytössä. Sinulla on valmiudet erilaisten kos-
metologisten hoitojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Osaat suositella asiakkaalle juuri hänelle sopivia 
hoitoprosesseja ja itsehoitotuotteita. Asiakaspalvelu ja ihmisten kohtaaminen ovat oleellinen osa työtäsi. 

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

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Kosmetologina työskentelet yrittäjänä esimerkiksi kauneushoitolassa, kylpylässä tai palvelutalossa. Kosme-
tologin työpaikka voi löytyä myös, laivalta tai tavaratalojen kosmetiikkaosastolta. Kosmetologina voit toimia 
myös myynti- ja koulutustehtävissä.

KOSMETIIKKANEUVOJA  
HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

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, Hehkukatu 1    Riitta Oksman, p. 044 785 4020

TULEVAISUUDEN TYÖSI
Kosmetiikkaneuvojana työskentelet tavaratalojen, laivojen ja lentokenttien kosmetiikkaosastoilla, apteekeis-
sa tai alan maahantuojien myynti- ja koulutustehtävissä. 

NÄE, KOE, KANSAINVÄLISTY!
Kansainvälisyys on osa ammatillista osaamista. 
  Syvennä ammattiosaamistasi ulkomaanjaksolla. 
     Opi toimimaan itsenäisesti vieraassa kulttuurissa. 
        Kehitä kielitaitoasi. Hanki hieno kokemus! 

“Opin paljon lähihoitajan työstä muualla 
maailmassa ja miten meillä on Suomessa 
kaikki niin hyvällä tasolla. Myös isossa kau-
pungissa oleminen verrattuna esimerkiksi 
Kuopioon toi paljon kokemusta ja itsevar-
muutta siihen, että pystyy yksin pärjäämään 
vieraassa paikassa”.  
- Lähihoitajaopiskelija, Kreikka

“Suosittelen ulkomaan harjoittelua kaikille, 
joita kiinnostaa ja on mahdollisuus lähteä. 
Kaikkialla pärjää, kun käyttää maalaisjär-
keä 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

Meillä on yhteistyökumppaneita lähes kaikissa Euroopan maissa sekä myös Venäjällä, Kiinassa 
ja Intiassa. Kansainvälisyysosaamista voit hankkia myös koulussa esimerkiksi suorittamalla kan-
sainvälisyys-polkuopintoja tai toimimalla meille tulevien kansainvälisyysopiskelijoiden tutorina.

  YHTEISHAKU 
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  JATKUVA HAKU
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AJONEUVO- JA 
KULJETUSTEKNIIKKA, 
LOGISTIIKKA

AUTOMEKAANIKKO 
AJONEUVOALAN PERUSTUTKINTO

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

Koulutusyksikkö    Opinto-ohjaaja    
Varkaus, Osmajoentie 75   Anna Maija Kortelainen, p. 044 785 8204 
Kuopio, Hehkukatu 1    Hanna Linnilä, p. 044 785 3093

Automekaanikko työskentelee auto- ja autotarvikeliikkeissä, korjaamoissa, huoltoasemilla ja kuljetusliikkeis-
sä tai alan itsenäisenä yrittäjänä.

AUTOKORIMEKAANIKKO  
AJONEUVOALAN PERUSTUTKINTO

Autokorimekaanikko on oman alansa taiteilija, joka suoristaa, hioo ja viimeistelee autojen pinnat kuntoon. 
Korikorjaajan työssä pääset vaihtamaan paljon korinosia ja laseja sekä tekemään muovikorjauksia. Hallitset 
myös korin sähkötekniikan ja auton turvatekniikan perusteet. Selviydyt ammatissasi tarvittavista hitsauk-
sista, liitoksista, ohutlevytöistä ja metallien liimauksista. Työssäsi tarvitset huolellisuutta ja pitkäjänteisyyttä 
sekä hyvää silmän ja käden yhteistyötä.  

Koulutusyksikkö    Opinto-ohjaaja     
Kuopio, Hehkukatu 1    Sari Kohvakka, p. 044 785 3088
 

Autokorimekaanikko voi työskennellä autokorjaamoissa tai yhdistetyissä autokorjaamoissa ja -maalaamois-
sa. Muita mahdollisia työpaikkoja tarjoaa ajoneuvokoreja, erikoisajoneuvoja ja asuntovaunuja valmistava 
teollisuus.

TULEVAISUUDEN TYÖSI

TULEVAISUUDEN TYÖSI

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU
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DIAGNOOSIMEKAANIKKO  
AJONEUVOALAN PERUSTUTKINTO

Diagnoosimekaanikon painopiste on ajoneuvojen sähköisten järjestelmien tuntemuksessa. Diagnoosime-
kaanikkoja tarvitaan tulevaisuudessa sähköautojen yleistyessä.

Olet kiinnostunut erilaisista autoista ja haluat oppia koko ajan uutta autotekniikan kehittyessä. Pidät käytän-
nönläheisestä työstä. Autoalan englantia tarvitset työssäsi päivittäin, sillä monet tekniset järjestelmät ovat 
englanninkielisiä.

Diagnoosimekaanikko voi työskennellä autokorjaamossa, autoliikkeessä, huoltoasemalla tai kuljetusyhtiös-
sä. Voit myös perustaa oman yrityksen.

TULEVAISUUDEN TYÖSI

Koulutusyksikkö    Opinto-ohjaaja   
Kuopio, Hehkukatu 1    Sari Kohvakka, p. 044 785 3088

PIENKONEMEKAANIKKO 
AJONEUVOALAN PERUSTUTKINTO

Pienkonemekaanikko valitsee tutkintoonsa vapaa-ajan ajoneuvoihin ja laitteisiin liittyviä osa-alueita. Va-
paa-ajan ajoneuvoja ovat esimerkiksi moottoripyörät, mopot, mönkijät, moottorikelkat, veneet ja ruohon-
leikkurit.

Olet kiinnostunut erilaisista autoista ja vapaa-ajan ajoneuvoista. Haluat oppia koko ajan uutta autotekniikan 
kehittyessä. Pidät käytännönläheisestä työstä. Autoalan englantia tarvitset työssäsi päivittäin, sillä monet 
tekniset järjestelmät ovat englanninkielisiä.

Koulutusyksikkö    Opinto-ohjaaja   
Kuopio, Hehkukatu 1    Sari Kohvakka, p. 044 785 3088

Pienkonemekaanikkona voit työskennellä autokorjaamossa, autoliikkeessä, huoltoasemalla tai kuljetusyhti-
össä. Voit myös perustaa oman yrityksen.

TULEVAISUUDEN TYÖSI

44

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU
HYÖTYAJONEUVOMEKAANIKKO  
AJONEUVOALAN PERUSTUTKINTO

Hyötyajoneuvomekaanikolla on runsaasti valittavaa laajassa hyötyajoneuvojen segmentissä. Hyötyajoneu-
voja ovat esimerkiksi kuorma-auto, linja-auto, pakettiauto, maatalouskoneet ja maanrakennuskoneet. Hyö-
tyajoneuvomekaanikko pitää yhteiskunnan pyörät pyörimässä.

Olet kiinnostunut erilaisista autoista ja haluat oppia koko ajan uutta autotekniikan kehittyessä. Pidät käytän-
nönläheisestä työstä. Autoalan englantia tarvitset työssäsi päivittäin, sillä monet tekniset järjestelmät ovat 
englanninkielisiä.

Koulutusyksikkö    Opinto-ohjaaja   
Kuopio, Hehkukatu 1    Sari Kohvakka, p. 044 785 3088

Voit työskennellä autokorjaamossa, autoliikkeessä, huoltoasemalla tai kuljetusyhtiössä. Voit myös perustaa 
oman yrityksen.

TULEVAISUUDEN TYÖSI

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU
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AUTOMAALARI  
AJONEUVOALAN PERUSTUTKINTO

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. Työti-
lojen täytyy myös olla aina siistit ja puhtaat, jotta pintakäsittelyt onnistuvat. Taiteellinen silmä yhdistettynä 
tekniseen tietoon ja osaamiseen ovat järeimmät aseesi, asiakaspalvelutaitoa unohtamatta. Automaalarin 
tärkeimpiä ominaisuuksia on erinomainen värinäkö, sävyvariaatioiden valinta ratkaisee lopputuloksen.

Automaalarina työskentelet esimerkiksi automaalaamossa, autoliikkeessä tai autokorjaamossa. Automaala-
ri voi työskennellä myös ajoneuvokoreja, erikoisajoneuvoja ja asuntovaunuja valmistavassa teollisuudessa. 

TULEVAISUUDEN TYÖSI

Koulutusyksikkö    Opinto-ohjaaja   
Kuopio, Hehkukatu 1    Sari Kohvakka, p. 044 785 3088

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU
LENTOKONEASENTAJA  
LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINTO

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 no-
pea kehitys innostaa sinua uuden oppimiseen ja alan kansainvälisyys kannustaa kielitaitosi kehittämiseen.

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

Lentokoneasentajia työskentelee lentoyhtiöiden, lentokonehuoltoyritysten, lentokonekorjaamoiden, Puo-
lustusvoimien, rajavartiolaitoksen ja lentokoneita valmistavien yritysten palveluksessa. Voit työllistyä hyvin 
myös muualle Eurooppaan yhdenmukaisen koulutuksen ja vaatimusten ansiosta.

TULEVAISUUDEN TYÖSI

SO
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  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU
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KUORMA-AUTONKULJETTAJA /
YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA  
LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

Kuorma-auton tai yhdistelmäajoneuvon kuljettajana olet ammattitaitoinen ja osaava kuljettaja. 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. Opin-
noissasi perehdyt ajoneuvojen käsittelyyn, kuljettamisen logistiseen ketjuun ja ajoneuvojen huoltoon. Paina-
vankin tavaran käsittely sujuu sinulta ergonomisesti. Suoritat BEC tai BECE-luokan ajokorttitutkinnon perustuen 
valitsemaasi suuntautumiseen.

Kuljettajana voit työskennellä erilaisissa tavaraliikenteen kuljetuksissa. Kuljettajia työllistävät mm. elintarvi-
ke- ja kappaletavarakuljetukset sekä teollisuus- ja rakennusalan toimijat.

TULEVAISUUDEN TYÖSI

Koulutusyksikkö     Opinto-ohjaaja    
Kuopio, Kolmisopentie 7    Jenni Siimes, p. 044 785 3354 

LOGISTIIKKA
LIIKUTTAA.

PALVELULOGISTIIKKATYÖNTEKIJÄ  
LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 

Haluatko olla avainroolissa siinä, että yrityksen tai tuotantolaitoksen toiminta sujuu katkeamatta? Palvelulo-
gistiikkatyöntekijä vastaa tavara- tai materiaaliliikenteestä terminaali- ja tuotantolaitoksen aitojen sisäpuo-
lella. Sisälogistiikan opintoihin kuuluu mm. trukin ja muiden koneiden käytön harjoittelua, tavaran pakkaa-
mista ja kuormausta sekä varastotietojärjestelmän käyttöä. Työ vaatii huolellisuutta, ripeyttä ja tietoteknistä 
osaamista.

Palvelulogistiikkatyöntekijänä voit työskennellä vaihtelevissa työympäristöissä varastoissa, terminaaleissa, 
tuotantolaitoksissa ja myymälöissä. 

TULEVAISUUDEN TYÖSI

Koulutusyksikkö     Opinto-ohjaaja    
Kuopio, Kolmisopentie 7    Jenni Siimes, p. 044 785 3354  

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU
LINJA-AUTONKULJETTAJA  
LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

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

Koulutusyksikkö    Opinto-ohjaaja   
Kuopio, Kolmisopentie 7   Jenni Siimes, p. 044 785 3354  

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

TULEVAISUUDEN TYÖSI

OPPIMISYMPÄRISTÖT
Savon ammattiopiston logistiikka-alalla todellisia tilanteita harjoitellaan virtuaalitodellisuudessa. Wonda VR:n virtuaaliset 
oppimisympäristöt tukevat käytännön tilanteissa annettavaa, vuorovaikutteista opetusta.

- Harjoitusten tekeminen tuntuu todelliselta tilanteelta – melkein kuin olisi oikeasti ulkona rekan vieressä, opiskelija ke-
huu virtuaalitehtävää.

Uudet oppimisympäristöt tarjoavat hauskan ja uudenlaisen tavan oppia, ja sen lisäksi niiden avulla voidaan ottaa huo-
mioon erilaiset oppimisen tavat ja mahdolliset haasteet oppimisessa. Alusta on erinomainen myös lisäopetukseen.

Nyt on sinun vuorosi kokeilla! Logistiikka-alan mysteeri -peliä pääset testaamaan Wonda VR -osoitteesta (https://wvr.li/) 
ja koodi on 463 0221.

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU
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ELINTARVIKE ELINTARVIKKEIDEN VALMISTAJA  
ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

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

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 leipu-
ri-kondiittoria. Valmistat muun muassa erilaisia ruokaleipä-, kahvileipä- ja konditoriatuotteita elintarvikea-
lan 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          Opinto-ohjaaja    
Kuopio, Hehkukatu 1          Marianne Honkonen, p. 044 785 4811
   

Työpaikkasi on pienissä ja keskisuurissa leipomoissa, kahvila-konditorioissa, teollisuusleipomoissa, suurtalous- 
ja ravintola-alan toimipisteissä sekä pitopalveluyrityksissä, myymälöiden paistopisteissä tai leipäosastoilla.

TULEVAISUUDEN TYÖSI

TULEVAISUUDEN TYÖSI

Koulutusyksikkö          Opinto-ohjaaja    
Kuopio, Hehkukatu 1          Marianne Honkonen, p. 044 785 4811

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU
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PROSESSI-, KEMIAN- 
JA MATERIAALI-
TEKNIIKKA

PROSESSINHOITAJA  
PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO (KEMIANTEOLLISUUS)

Prosessinhoitajana pidät huolta teollisuuden tuotannon sujuvuudesta. Valvot erilaisten tuotantojen auto-
maattisia prosesseja ja teet huolto- ja kunnossapitotöitä. Työssäsi käsittelet kemikaaleja, teet prosessien 
säätötoimia ja osaat käyttää erilaisia tuotannon automaatiojärjestelmiä. Valvovan silmäsi alla voidaan val-
mistaa myös puhdasta vettä, energiaa ja lämpöä. Tarkkuus, huolellisuus sekä vastuullisuus ovat prosessin-
hoitajan tärkeitä ominaisuuksia. 

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. 

TULEVAISUUDEN TYÖSI

Koulutusyksikkö    Opinto-ohjaaja     
Kuopio, Hehkukatu 1    Marianne Vainio p. 044 785 3514
 

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU

LABORANTTI 
LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO

Laborantti on tarkka, huolellinen ja pitkäjänteinen. Hän hallitsee erilaiset kemialliset, fysikaaliset ja aistin-
varaiset 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, Hehkukatu 1    Marianne Vainio, p. 044 785 3514

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

TULEVAISUUDEN TYÖSI

  JATKUVA HAKU
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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. Pintakä-
sittelijällä on hyvä fyysinen kunto, hän on tarkka ja tunnollinen, oppii helposti uusia tekniikoita ja on asiakas-
palvelutaitoinen.

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

Teolliset pintakäsittelijät työskentelevät eri aloilla vaihtelevissa pintakäsittelyn tehtävissä. Työpaikkoja ovat 
muun muassa teollisuusmaalaamot, tehtaiden pintakäsittelyosastot sekä korroosionestomaalausta ja me-
tallipinnoituksia tekevät yritykset.

TULEVAISUUDEN TYÖSI

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU

55

MAALARI  
PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO

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 korjaus-
maalaustöihin.

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

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

TULEVAISUUDEN TYÖSI

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU
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KONE-, METALLI- JA 
TUOTANTOTEKNIIKKA

KONEASENTAJA  
KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Alati kehittyvässä teknologiateollisuudessa koneasentaja hallitsee muun muassa hitsauksen ja manuaaliko-
neistuksen sekä erilaiset hydrauliikka-, pneumatiikka-, moottori- ja laakeriasennukset. Olet kunnossapito-
järjestelmien taitaja ja pystyt omalta osaltasi varmistamaan, että teollisuuden tuotantolinjat toimivat ilman 
häiriöitä. 

Koulutusyksikkö    Opinto-ohjaaja     
Kuopio, Hehkukatu 1    Sari Kohvakka, p. 044 785 3088
   
  

Työpaikkasi löytyy teollisuuden konepajoilta, verstailta, telakoilta, korjaamoilta tai teollisuusyrityksistä. Ko-
neasentajana työskentelet valmistus-, valvonta- ja kunnossapitotehtävissä. Voit työllistyä myös asennus- ja 
huoltotoiminnan pariin.

TULEVAISUUDEN TYÖSI

LEVYSEPPÄHITSAAJA  
KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Levyseppähitsaajan työ on kehittynyt automatisoinnin ja ohjelmoitavien levytyökoneiden ansiosta kevy-
emmäksi 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 pitkä-
jänteisyys ovat levyseppähitsaajalle tärkeitä ominaisuuksia. Itsenäinen ja huolellinen työskentelytapa sekä 
hyvä näkökyky ja fyysinen kunto ovat ammatissa tarpeen. Hitsauksen ammattilaisena tiedät, kuinka eri ma-
teriaalit käyttäytyvät, kun niitä leikataan, muovataan, hitsataan ja lämpökäsitellään. 

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

TULEVAISUUDEN TYÖSI

Koulutusyksikkö    Opinto-ohjaaja   
Varkaus, Osmajoentie 75   Mari Karvonen, p. 044 785 8223  
Kuopio, Hehkukatu 1    Sari Kohvakka, p. 044 785 3088
 

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU
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KONEISTAJA  
KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 

Koneistaja on metallimaailman taitaja, joka valmistaa metallisia kappaleita ja koneen osia erilaisten työstöme-
netelmien avulla. Hän tuntee erilaiset työstötekniikat, työkoneet ja tuotannossa käytettävät materiaalit ja hallit-
see sekä käsikäyttöiset että tietokoneohjatut työstökoneet.  Koneistajana vastaat itsenäisesti tai tiimissä metal-
lituotteiden 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.  

Koneistajan työpaikat löytyvät kone- ja metallituoteteollisuuden yrityksistä kuten konepajoilta ja metalli-
verstailta. Koneistajat voivat työskennellä myös muilla teollisuuden aloilla.

TULEVAISUUDEN TYÖSI

Koulutusyksikkö    Opinto-ohjaaja   
Varkaus, Osmajoentie 75   Mari Karvonen, p. 044 785 8223 
Kuopio, Hehkukatu 1    Sari Kohvakka, p. 044 785 3088

58

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU

KOE HERKULLINEN KOULURUOKA!
Kuopion, Toivalan ja Varkauden kampusravintolat valmistavat 
oikeasti herkullista ja terveellistä ruokaa kestävän kehityksen 
periaatteita noudattaen. Raaka-aineet hankitaan mahdollisuuk-
sien mukaan kotimaisilta lähituottajilta. Käytämme päivittäin 
luomutuotteita.

Ravintolapalveluillamme on nyt myös  Ekokompassi-ympäri 
tösertifikaatti. 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 työvoi-
makoulutuksessa opiskelevia. Aamupuuroa tarjotaan Kuopion, 
Toivalan sekä Varkauden toimipisteissä.

”Koulussa on huippu eväät. ”
”Hyvää ja ravitsevaa ruokaa aamupuuroa myöten.” 59

Hyvän työkyvyn avaimet rakennetaan jo opiskeluaikana. Kun panostat fyysiseen ja henkiseen jaksami-
seesi, siirryt hyvinvoivana ammattilaisena koulusta työpaikalle. Olemme Aktiivinen Sakky, ja kannustam-
me kaikkia opiskelijoitamme monipuoliseen aktiivisuuteen koulupäivien aikana sekä vapaa-ajalla. 

Liikkuminen ja aktiivisuus kannattaa!

AKTIIVINEN SAKKY
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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 raken-
nuksen ikääntyessä sen korjaamiseen saakka. Työtä tehdään sisällä ja ulkona. Olet oma-aloitteinen, luotet-
tava 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   Lappalainen Riitta (virkavapaalla 1.12.22 saakka, 
      sij. Marke Kangasniemi) p. 044 785 3084 
Varkaus, Osmajoentie 75   Anna Maija Kortelainen, p. 044 785 8204 

Talonrakentajat, muurarit, kirvesmiehet sekä muut rakennusalan ammattilaiset työskentelevät usein raken-
nusliikkeiden palveluksessa. Työpaikka voi löytyä myös alan teollisuudesta. Talonrakentaja voi toimia myös 
itsenäisenä ammatinharjoittajana.

TULEVAISUUDEN TYÖSI

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU

ILMANVAIHTOASENTAJA  
TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Ilmanvaihtoasentajana hallitset uudisrakennusten ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät kanavisto- ja laiteasen-
nukset piirustusten ja työselityksen mukaisesti. Osaat myös valmistaa ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät ka-
navaosat. Opiskellessasi tutuksi tulevat alan perustyökalut, oikeaoppiset työmenetelmät ja kohteeseen so-
pivat materiaalivalinnat. Ilmanvaihtoasentajalla on hyvä fyysinen kunto ja hän on asiakaspalvelutaitoinen ja 
luotettava.

Ilmastointiasentajia työskentelee esimerkiksi LVI-alan urakointiyrityksissä tai tukkumyynnissä, kiinteistön-
huollossa, rakennustuoteteollisuudessa tai itsenäisinä alan yrittäjinä.

TULEVAISUUDEN TYÖSI

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

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU
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PUTKIASENTAJA  
TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Putkiasentaja asentaa, korjaa, säätää ja huoltaa rakennusten lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmiä ja -lait-
teita. Työssäsi tarvitset hyvää fyysistä kuntoa, jämäkkyyttä ja yhteistyötaitoja, sillä isommilla työmailla olet 
harvemmin yksin ahertamassa. Työtä tehdään usein täsmällisesti piirustusten mukaan, mutta pienemmis-
sä 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 asuinmuka-
vuuden lisäämiseksi.

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

TULEVAISUUDEN TYÖSI

Koulutusyksikkö    Opinto-ohjaaja     
Toivala, Haapamäentie 1   Anne Parkkonen, p. 044 785 3820 
Varkaus, Osmajoentie 75   Anna Maija Kortelainen, p. 044 785 8204  

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU
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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. 

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

TULEVAISUUDEN TYÖSI

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

KYLMÄASENTAJA  
TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO  JATKUVA HAKU
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Sähköasentajana voit työskennellä sähköalan yrityksissä erilaisissa rakennusten sähkö- ja automaatiotehtä-
vissä. Voit toimia myös sähkökoneiden asennus- ja huoltotehtävissä teollisuusympäristössä tai enegia- 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.

SUUNNITTELUASSISTENTTI  
TEKNISEN SUUNNITTELUN PERUSTUTKINTO

Suunnitteluassistenttina olet tarkka, pitkäjänteinen ja oma-aloitteinen. Sinulla on tiimityö- ja asiakaspal-
velutaitoja. Työskentelet laatutietoisesti, vastuullisesti ja kustannustehokkaasti sekä haluat opiskella alan 
uudistuvia tietoteknisiä ohjelmia.

Mitä koulutukseen ja työhön sisältyy?
• Toiminta tiimin jäsenenä erilaisissa suunnitteluprojekteissa
• Suunnittelupiirustusten, dokumenttien ja 3D-mallien tuottaminen
• Materiaalin visualisointi ja tulostaminen alan ohjelmistoilla
• Tehtäviä asiakaspalvelussa ja markkinoinnissa

Koulutusyksikkö    Kouluttaja   
Kuopio, Hehkukatu 1    Vuokko Honkanen p. 044 785 3543 

Työpaikkoina ovat usein insinööri- ja arkkitehtitoimistot, rakennesuunnittelu- ja LVI-suunnittelutoimistot, ra-
kennusalan yritykset ja -urakoitsijat, talotehtaat, kaupunkien, kuntien ja valtion virastojen suunnittelutoimis-
tot sekä erilaiset suunnitteluprojektit.

TULEVAISUUDEN TYÖSI

  JATKUVA HAKU

ENERGIA-,  
SÄHKÖ- JA  
AUTOMAATIO-
TEKNIIKKA

SÄHKÖ- TAI AUTOMAATIOASENTAJA 
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALAN PERUSTUTKINTO

Sähkö on näkymätön, hyvin voimakas ja väärissä käsissä hyvin vaarallinen työtoveri. Siksi sähköasentaja on-
kin 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 kunnos-
sapidon töitä. Toimit sähköverkostoalan standardien ja säädösten mukaisesti. Automaatioasentajana hallit-
set lisäksi erilaiset automaatiojärjestemät mm. talotekniikassa. Sinulla on myös kyky opetella nopeasti uutta.

TULEVAISUUDEN TYÖSI

Koulutusyksikkö        Opinto-ohjaaja    
Varkaus, Osmajoentie 75       Anna Maija Kortelainen, p. 044 785 8204 
Kuopio, Hehkukatu 1    Sanna Liuska, p. 044 785 4863

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU
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TURVALLISUUS TURVALLISUUSVALVOJA  
TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Turvallisuusvalvojana olet vastuussa esimerkiksi asiakkaiden omaisuuden suojaamisesta, turvallisuuden 
ylläpitämisestä sekä henkilöiden kulunvalvonnasta. Turvallisuusala sopii sinulle, jos olet fyysisesti ja psyyk-
kisesti 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 tarvi-
taan rauhallista mutta määrätietoista toimintatapaa. Turvallisuusvalvojana saat vastuuta ja alan tulevaisuus 
näyttää valoisalta, sillä turvallisuuspalvelujen kysyntä kasvaa jatkuvasti. 

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

TULEVAISUUDEN TYÖSI

Koulutusyksikkö    Opinto-ohjaaja   
Varkaus, Osmajoentie 75   Mari Karvonen, p. 044 785 8223 
Kuopio, Hehkukatu 1    Jenni Siimes, p. 044 785 3354
 

SO
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  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU
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PUHTAUS-, 
KIINTEISTÖ-  
JA KOTIPALVELUT

KIINTEISTÖNHOITAJA  
PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN PERUSTUTKINTO

Kiinteistönhoitajana vastaat erilaisten kiinteistöjen sisä- ja ulkotilojen turvallisesta käyttökunnosta. Olet hy-
vin 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 laa-
dun tarkkailuun, osaat paikantaa erilaisten kiinteistöteknisten järjestelmien toimintahäiriöitä ja huoltaa ta-
vanomaiset laitteet, mm. tehdä ilmanvaihtokoneiden määräaikaishuollot. Kaikessa tekemisessäsi ja myös 
opinnoissasi korostuvat hyvät asiakaspalvelutaidot, tekninen osaaminen, itsenäinen työote ja vastuullisuus.

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

TULEVAISUUDEN TYÖSI

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

VINKKI!
Seuraa meitä somessa

SEURAA MEITÄ SOMESSA!

@savonammattiopisto

  YHTEISHAKU 

  JATKUVA HAKU

Social icon

Square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.
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TOIMITILAHUOLTAJA 
PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN PERUSTUTKINTO

Toimitilahuoltajana olet luotettava, hienotunteinen ja suvaitsevainen. Haluat työskennellä toisten ihmisten 
kanssa sekä osaat toimia itsenäisesti ja sinulla on yhteistyökykyä.

Mitä koulutukseen ja työhön sisältyy?
• Ylläpito- ja perussiivous
• Tekstiilinhuoltotehtävät
• Kiinteistönhoito- ja ateriapalvelutehtävät
• Asiakkaiden avustaminen päivittäisissä toiminnoissa

Toimitilahuoltajat voivat tehdä töitä esimerkiksi toimistoissa, kouluissa, päiväkodeissa, hotelleissa, palvelu-
kodeissa ja muissa sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa, erilaisissa tuotanto- ja huoltotiloissa, uimahal-
leissa ja liikennevälineissä.

TULEVAISUUDEN TYÖSI

Koulutusyksikkö    Kouluttaja   
Varkaus, Osmajoentie 75   Sirpa Janhunen p. 044 785 4837  
Kuopio, Hehkukatu 1    Katja Piiparinen p. 044 785 3288
 

  JATKUVA HAKU

KODINHUOLTAJA 
PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN PERUSTUTKINTO

Kodinhuoltajana olet luotettava, hienotunteinen ja suvaitsevainen. Haluat olla ihmisille avuksi sekä osaat 
toimia itsenäisesti ja sinulla on yhteistyökykyä.

Mitä koulutukseen ja työhön sisältyy?
• Ruoka- ja kotisiivouspalvelut
• Vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen
• Avustamis- ja asiointipalvelut asiakaskodeissa
• Virikkeellisen toiminnan järjestäminen
• Piha- ja ulkoilualueiden hoito

Toimitilahuoltajat voivat tehdä töitä esimerkiksi toimistoissa, kouluissa, päiväkodeissa, hotelleissa, palvelu-
kodeissa ja muissa sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa, erilaisissa tuotanto- ja huoltotiloissa, uimahal-
leissa ja liikennevälineissä.

TULEVAISUUDEN TYÖSI

Koulutusyksikkö    Kouluttaja     
Kuopio, Hehkukatu 1    Raija Tissari, p. 044 785 3369
 

  JATKUVA HAKU
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LUKIO YLIOPPILAS LUKION OPPIMÄÄRÄ

Lukiokoulutuksen tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen. Tämä koostuu arvoista, tiedois-
ta, taidoista, asenteista ja tahdosta. Näiden avulla kriittiseen ja itsenäiseen ajatteluun pystyvät yksilöt osaa-
vat toimia vastuullisesti, myötätuntoisesti, yhteisöllisesti ja itseään kehittäen. 

Lukiokoulutuksen aikana opiskelija rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katso-
mustaan sekä paikkaansa maailmassa. 

Lukio antaa yleiset ja monipuoliset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion 
oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen. Lukiossa hankittuja tietoja ja taitoja osoitetaan lu-
kion päättötodistuksella, ylioppilastutkintotodistuksella, lukiodiplomeilla ja muilla näytöillä.

Lukiokoulutus ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan, maailmankansalaisuuteen kasva-
miseen ja jatkuvaan oppimiseen.

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

LUKIO ON YHTEISÖ, JOSSA 
ERILAISISTA TAUSTOISTA 
TULEVILLA IHMISILLÄ ON 

MAHDOLLISUUS TUNNISTAA 
JA POHTIA YHTEISIÄ HYVÄN 

ELÄMÄN ARVOJA JA PERIAATTEI-
TA SEKÄ OPPIA YHTEISTYÖHÖN. 

  YHTEISHAKU 
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TELMA  
VAATIVANA ERITYISENÄ TUKENA JÄRJESTETTÄVÄ AMMATILLINEN KOULUTUS,  

TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS, 60 OSP

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus antaa sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea tar-
vitseville opiskelijoille henkilökohtaisten tavoitteiden ja valmiuksien mukaista opetusta ja ohjausta.

Telman tavoitteena on löytää polku oman toimintakykysi mukaiseen hyvään itsenäiseen elämään. Koulu-
tus toteutetaan erityisopetuksena ja opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunni-
telma, HOKS. Koulutus vahvistaa erityisesti opiskelijan vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitoja sekä arjen 
osallisuutta.

Koulutusyksikkö    Opinto-ohjaaja   
Toivala, Haapamäentie 1   Tarja Tolonen, p. 044 785 3432 

Tulevaisuuden ammattilaisena sinun on hyvä harjoitella ja omaksua 
ammatilliseen hyvinvointiin ja työkykyyn liittyviä asioita ja taitoja jo opiskeluvaiheessasi. 

Ammattiosaajan työkykypassi -opinnot on kokonaisuus, jonka tavoitteena on tehdä työhyvinvoinnista ja sen yllä-
pitämisestä olennainen osa jokapäiväistä elämää. Opinnot lisäävät tietoa, taitoa ja motivaatiota huolehtia omasta 
terveydestä ja hyvinvoinnista. 

Työkykypassin suorittaminen on valtti myös työmarkkinoilla: osoitat, että olet kiinnostunut huolehtimaan itsestäsi. 
Hyvinvoiva työntekijä on myös tuottava työntekijä. Työkyvystä huolehtiminen on osa ammattitaitoa.

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, 
nuuskan tai sähkötupakan kielto koskee myös 
työelämässä oppimista, oppilaitoksen tilaisuuksia 
ja matkoja.

NUUSKA

NUUSKA

OLEMME TÄYSIN 
NIKOTIINIVAPAITA 
PLEASE, NO NICOTINE

TYÖKYKYPASSI
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TUTOROPETTAJA
Opiskelijan lähimpänä opettajana ja ohjaajana toimii tutor- 
opettaja, jonka puoleen voi kääntyä kaikkiin opiskeluun ja 
koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Tutoropettaja tiedottaa 
opintojen kannalta tärkeistä ja ajankohtaisista asioista.

HOKS 
Opiskelija ja hänen oma tutoropettajansa tekevät opintojen 
alkaessa opiskelijalle opiskelusuunnitelman. Sen nimi on 
HOKS eli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitel-
ma. Tämä suunnitelma on käytännön työväline opiskelijalle, 
opettajille ja ohjaajille vaihtelevissa opiskeluympäristöissä. 
Tekijät kirjaavat HOKS:iin tutkinnon tavoitteet ja suori-
tustavat. 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. Osaamista voi kertyä 
esimerkiksi aiemmissa opinnoissa tai työkokemuksen kautta. 
Tunnustamisella on tarkoitus vähentää opintojen päällekkäi-
syyttä ja mahdollisesti myös lyhentää opiskeluaikaa. Osaami-
sen ajantasaisuus tarkistetaan.

OPINTO-OHJAUS
Jokaisella opiskeluryhmällä on oma opinto-ohjaaja, joka toimii 
tiiviissä yhteistyössä tutoropettajan kanssa. Opinto-ohjaaja 
on opiskelijan tukena opintojen kulkuun liittyvissä muutos-
tilanteissa ja keskusteluapuna arkipäivän opiskeluasioissa. 
Muutostilanteita voivat olla esimerkiksi opintoalan vaihtami-
nen, opintojen keskeyttäminen, eroaminen oppilaitoksesta 
tai jatko-opinnot tutkinnon valmistumisen jälkeen. Opinto-oh-
jaaja tekee yhteistyötä opiskeluhuollon henkilöstön kanssa. 

ERITYINEN TUKI
Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat ensisijaisesti 
oman ryhmänsä mukana. Mahdollisuuksien mukaan opiske-
lija voi saada yksilöllistä lisäohjausta. Pienryhmäopiskelua on 
tarjolla joissakin perustutkinnoissa. Erilaisista tukimuodoista 
saa tarkemmin tietoa Savon ammattiopiston nettisivuilta 
Opiskelijalle -> ammatillinen opiskelu -> erityinen tuki.  Tuto-
ropettaja kirjaa erityisen tuen sisällön opiskelijan HOKS:iin. 

OPISKELUN KUSTANNUKSET
Oppivelvollisille opiskeluun tarvittavat välttämättömät 
tarvikkeet ovat maksuttomia. Heille kustannuksia voi tulla 
vapaaehtoisista opintomatkoista, työelämän korttimaksuista 
jne. Muille opiskelijoille voi kertyä kustannuksia myös opiske-
lumateriaaleista ja opiskelun jälkeen omaan käyttöön jäävistä 
asusteista, työvälineistä tms. 

TYÖELÄMÄSSÄ OPPIMINEN
Kaikkiin tutkintoihin sisältyy työelämässä oppimista. Työ-
elämäjaksojen muotona on joko koulutus- tai oppisopimus. 
Näistä oppisopimuksella oleva opiskelija saa työstään palk-
kaa, koulutussopimuksella oleva ei. 

Opiskelija, koulu ja työpaikan edustajat suunnittelevat yhdes-
sä työelämäjakson järjestelyt. Opettaja auttaa opiskelijaa so-
pivien työpaikkojen etsimisessä ja ohjaa häntä jakson aikana. 
Työpaikalla opiskelijaa ohjaa vastuullinen työpaikkaohjaaja.   

Opiskelija tekee perustutkinnon opinnoista jopa puolet 
työpaikoilla tai oppilaitoksen omissa työkohteissa, kuten kau-
poissa tai opetusravintoloissa. Työelämäjaksoilla opiskelija 
vie töitä tehden opintoja eteenpäin, tutustuu samalla alan eri 
työpaikkoihin ja luo suhteita tuleviin työnantajiin. Työelämä-
jakson voi sovitusti suorittaa myös ulkomailla. 

OPPIVELVOLLISUUS
Oppivelvollisuus kestää 18-vuotiaaksi saakka. Oppivelvolli-
suuden piirissä olevat opiskelijat saavat maksutta käyttöönsä
- opinnoissa tarvittavat työvälineet.
- oppikirjat ja muut opiskelumateriaalit.
- opinnoissa tarvittavat työvaatteet ja -kengät.

Oppivelvollisuuden piirissä olevat opiskelijat ovat oikeutet-
tuja KELA:n koulumatkatuen päivittäisen yhdensuuntaisen 
koulumatkan ylittäessä 7 kilometriä. Oppilaitos ei järjestä 
koulukyytejä.

NÄYTÖT 
Näytöillä opiskelija saa arvosanat ammatillisista opinnoista 
eli tutkinnon osista. Ne osoittavat, että opiskelija on saavut-
tanut opintojen aikana ammatilliset tavoitteet ja työelämässä 
vaadittavan ammattitaidon. Näytöt ovat omalle opiskelualalle 
tyypillisiä työtehtäviä. Opiskelija tekee näytöt mahdollisuuk-
sien mukaan työpaikoilla aidoissa työtilanteissa yhteistyössä 
työpaikkojen henkilöstön kanssa.   

OPISKELUPALVELUPISTE JA OPISKELUN TUET
Opiskelija voi saada opintukea peruskoulun jälkeisiin päätoi-
misiin opintoihin. Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja opin-
tolainan valtiontakaus. Opintotukea ja yleistä asumistukea voi 
hakea verkossa: www.kela.fi Asiointipalvelu OmaKela.

Päätoiminen opiskelija voi hakea Kelan koulumatkatukea, jos 
edellytykset siihen täyttyvät. Hakemuslomakkeita ja ohjeita 
tuen hakemiseen saa opiskelijapalvelupisteestä.

Jos tarvitset opiskelutodistuksen, voit tilata sen 
opiskelijapalvelut@sakky.fi –sähköpostista.

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 jokaise-
na koulupäivänä. Tämä etu ei koske työvoimakoulutuksessa 
ja oppisopimuksella opiskelevia. Savon ammattiopiston 
lounasravintolat toimivat Kuopiossa, Varkaudessa ja Toivalas-
sa. Iisalmen kampuksella palvelet opiskelija- ja henkilöstöra-
vintola Kaisla ja kahvila-myymälä Eväsmestari. Maksuttoman 
aterian saa lähiopetuspäivinä ja koulutussopimusjaksoilla.

OPISKELU SAVON AMMATTIOPISTOSSA
JATKO-OPINTOKELPOISUUS
Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet saavat yleisen 
jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopis-
toon. Korkeakoulujen opiskelijavalinnoista saa lisätietoa 
Opintopolku.fi -palvelusta ja korkeakoulujen omilta verkko-
sivuilta. Muita jatko-opintomuotoja ovat esimerkiksi toisen 
osaamisalan opiskelu omalta alalta, ammattitutkinnon tai 
erikoisammattitutkinnon suorittaminen sekä erilaiset amma-
tilliset täydennyskoulutukset. 

SLICE-OPISKELIJAKORTTI
Savon ammattiopiston ja Varkauden lukion  opiskelijana voit 
hakea maksuttoman, digitaalisen Slice-opiskelijakortin. Sillä 
saat tuhansia etuja niin paikallisesti kuin ympäri Suomea, 
mm. VR:n ja Matkahuollon opiskelija-alennukset. Tunnistat 
katukuvassa opiskelijaetuja myöntävät yritykset sinisestä 
Slice-tarrasta. Etuja käyttämällä säästät huomattavasti rahaa 
ja otat opiskeluajastasi kaiken hyödyn irti.
 
AMMATTITAITOKILPAILUT
Vuosittain järjestettävissä Taitajakilpailuissa tulevaisuuden 
osaajat kilpailevat ammattitaidon suomenmestaruuksista 
usealla eri ammattialalla. Taitajaan voivat osallistua kaikki 
ilmoittautumisaikana opintoja suorittavat, kilpailuvuonna 22 
vuotta täyttävät tai nuoremmat opiskelijat. Joissakin lajeissa 
ikäraja on poistettu. 

Suomesta kansainvälisiin EuroSkills- ja WorldSkills-  
ammattitaitokilpailuihin osallistuu nuorista koottu  
maajoukkue. 

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 järjestet-
tyjä harrastuksia ja esimerkiksi tutor- ja SALKKU ry:n opiske-
lijayhdistystoimintaa. Yleisesti opiskelijatoiminnan tarkoitus 
on tukea ja kehittää opiskelijoiden hyvinvointia sekä lisätä 
opiskelijoiden osallisuutta ja aktiivisuutta. Jokaisella opiskeli-
jalla on oikeus turvalliseen ja viihtyisään opiskeluympäristöön 
ja jokaisella on velvollisuus huolehtia sen toteutumisesta.   TULEVAT AMMATTITAITOKILPAILUT

Taitaja2023, 8.-11.5.2023, Espoo

EuroSkills, 5.-9.9.2023 Gdansk, Puola

Taitaja2024, Kuopio

WorldSkills, 10.-15.9.2024 Lyon, Ranska 

LUE LISÄÄ VERKOSTA!  sakky.fi/opiskelijalle

LUE LISÄÄ VERKOSTA!  
sakky.fi/opiskelijalle
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SUOMEN PARHAIMPIA KAMPUKSIA

TUTUSTU TARKEMMIN KAMPUKSIIN JA 
KATSO ESITTELYVIDEOT: WWW.SAKKY.FI/KAMPUKSET 

Savon ammattiopistolla on kampukset Iisalmessa, Siilinjärven Toivalassa ja Rissalassa, Kuopiossa Kolmisopessa ja 
Savilahdessa sekä Varkaudessa. Olemme rakentaneet paljon uutta jokaiselle kampuspaikkakunnalle, joten lupaam-
me tilojemme vastaavan tämän päivän toiveita ja tarpeita.

Kampusrakennuksemme ovat paljon muutakin kuin seiniä: Huomioimme turvallisuuden, terveellisyyden ja kestävän 
kehityksen monin tavoin uusissa kampuksissamme. Haluamme tarjota opiskelijoillemme puhdasta sisäilmaa, run-
saasti luonnonvaloa, toimivat ja nykyaikaiset tilat sekä kaikin puolin viihtyisän opiskeluympäristön.

Kulkuyhteydet kaikille kampuksille ovat hyvät tulitpa omalla autolla tai julkisilla kulkuneuvoilla.

Joutsenmerkki – lupaus tulevaisuudelle

Savon ammattiopisto on edelläkävijä Joutsenmerkki-rakentamisessa. Iisalmen kampuksemme sai Joutsenmerkin 
vuonna 2020 ensimmäisenä oppilaitosrakennuksena Suomessa. Otimme selvän kaksoisvoiton, sillä toinen Joutsen-
merkitty oppilaitos on Varkauden kampuksemme uudisrakennus. Toivalan kampuksen uusi osa on valmiina, ja toi-
vomme pääsevämme juhlimaan Joutsenmerkkiä siellä vielä vuoden 2022 puolella. 

Y
M

PÄ
RISTÖMERKK

I

MILJÖMÄRK
T

· Iisalmi | Asevelikatu 4, Iisalmi

· Toivala | Haapamäentie 1, Toivala (Siilinjärvi)

· Rissala | Siltasalmentie 450, Toivala (Siilinjärvi)

· Kolmisoppi | Kolmisopentie 7, Kuopio

· Savilahti | Hehkukatu 1, Kuopio

· Varkaus | Osmajoentie 75, Varkaus

Luonnonvalo hallitsee vaikutelmaa. Isot, jopa koko seinän kokoiset ikkuna-alat ammentavat puhdasta valoa suoraan 
ulkoa, ja luonnonvalo täyttää tilan. Seuraavaksi kulkija havainnoi avarat ja avoimet tilat: huonekorkeus on vähintään 
neljä metriä ja paikka paikoin sisäkatto tulee vastaan vasta kymmenien metrien korkeuksissa. Nenään tulvii raikasta 
sisäilmaa.

Uusi kampusalue koostuu kolmesta uudisrakennuksesta (Voima, Virta ja Valo) ja vuokralla olevasta KPY Novapoliks-
en rakennuksesta (Vire). Kaikki osat ovat toisiinsa yhteydessä. Kampuksen tilat ovat monikäyttöisiä ja toiminnallisia. 
Esimerkiksi kattoterassi toimii niin ajanvietto- ja kokoustilana kuin oppimisympäristönä, jonne voi perustaa vaikkapa 
kattopuutarhan.

Opiskelijat ja henkilökunta ovat olleet aktiivisesti mukana kampuksen toteutuksesta alusta alkaen, ja he ovat päässeet 
vaikuttamaan muun muassa kalustevalintoihin.

- Uskallamme sanoa, että Savilahden kampuksemme täyttää opiskelijoiden ja henkilökunnan odotukset ja kestää 
aikaa, sanoo apulaisrehtori Esa Juvonen.

Savilahden kampus on vertaansa vailla

· Savilahden kampuksen käyttöönotto elokuussa 2022

· Kolme uudisrakennusta: Voima, Virta ja Valo

· Yksi rakennus vuokralla: Vire (alkaen 2020)

· Kerrosala 23 616 m2 ja bruttoala 28 796 m2 

Opiskelijat ja henkilökunta määrinä Savilahdessa

· 450 työntekijää

· 2 200 opiskelijaa

· 3 500 kirjoilla olevaa opiskelijaa

· 2 000 lounasannosta päivässä

Valo tuo hyvinvointia

Valolla on Savilahdessa suuri merkitys niin käyttäjien hyvinvoinnin kuin visuaalisuuden kannalta.

Sisätilojen valaistuksen ohjauksessa huomioidaan ulkoilman valoisuus: Kun ulkona on hämärää tai pimeää, sisätilojen 
valot ovat automaattisesti kirkkaammat. Kirkkaalla auringonpaisteella sisätilojen valaistus on vähäisempi. Tilakohtai-
sesti on mahdollista säätää valon väriä.

- Ihmisten vireystaso laskee päivän edetessä, joten olemme reagoineet tähän lisäämällä valonmäärää iltapäiviksi, 
kertoo tilapalvelupäällikkö ja rakennuttaja Milla Lompola.

Sisätilojen valaistusratkaisujen lisäksi myös kampuksen ulkovalaistukseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Valo-ra-
kennuksen ravintolasalin lasisessa ulkoseinässä on valotaideteos, joka reagoi sisällä ja ulkona tapahtuvaan liikkee-
seen ja ääneen ja hakee näistä rytmin. Ikkunoista heijastelee ulospäin rytmin mukaista valotaidetta, joka on sopusoin-
nussa senhetkisen toiminnan kanssa.

Koko Savilahden alueella noudatetaan valon kaava, ja valo tulee vastaan alueen nimistössä, taiteessa, muotoilussa ja 
valaistuksessa. Valon kaava on huomioitu myös Savon ammattiopiston piha-alueen suunnittelussa.

- Ulko- ja pihavalaistuksemme tuottaa elämyksiä ja valaistuksen valon sävy on viihtyisä. Iltaisin valaisemme rakennuk-
siemme lasipäätyjä, jolloin sisätilat tulevat esille, valaisee Lompola.

KATSO KUVIA KAMPUKSISTA: 
www.sakky.kuvat.fi/kuvat/Kuvapankki/Kampukset
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 JATKUVA HAKU JATKUVA HAKU YMPÄRI VUODEN

LUE LISÄÄ 
VERKOSTA!
sakky.fi/jatkuva

Jatkuvan haun kautta voit hakea opiskelemaan ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa, erikoisam-
mattitutkintoa, tutkinnon osaa tai lyhyt- ja korttikoulutuksia.  
 
Jatkuvassa haussa hakuajat vaihtelevat koulutuskohtaisesti: Kaikissa koulutuksissa haku ei ole auki yhtä 
aikaa. Koulutukset, joihin voit hakea juuri nyt, löydät sakky.fi/koulutushaku 

Kysy lisää opinto-ohjaajiltamme ja koulutusten yhteyshenkilöiltä. Ota yhteyttä ohjauspalveluumme, joka 
palvelee arkisin klo  9-15. Soita tai laita WhatsApp 044 785 3100.

SAKKY.FI/KOULUTUSHAKU
JATKUVAN HAUN KOULUTUSTARJONTA

HAE 
KOULUTUKSIIN!
sakky.fi/koulutushaku

Jatkuva haku soveltuu sinulle, jos: 
• Sinulla on ammatillinen tutkinto tai olet  
 suorittanut lukion oppimäärän 

• Olet hankkinut työelämässä osaamista  

• Haluat syventää osaamistasi 

• Haluat vaihtaa alaa 
 

• Haluat hakeutua oppisopimuskoulutukseen 
 

• Jos jäät yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, voit  
 hakea jatkuvassa haussa. 

• Yhteishaussa olleisiin perustutkintoihin voi hakea  
 jatkuvassa haussa vasta 15.6.2023 jälkeen, kun  
 yhteishaun tulokset ovat tulleet.
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Monia vaihtoehtoja opintoihin  
Opiskele ensimmäinen tutkintosi, vaihda alaa,  
kuorruta nykyistä osaamistasi tai suorita  
tarvitsemasi korttikoulutus – meiltä löytyy!

pt = perustutkinto     at = ammattitutkinto    eat = erikoisammattitutkinto

Ammatillinen perustutkinto: Ammatillisen perustut-
kinnon suorittamalla pystyt osoittamaan hyvät amma-
tilliset perusvalmiudet alasi erilaisiin tehtäviin. Perustut-
kinto on jonkin tietyn ammatillisen alan peruskoulutus 
ja se on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Jotta voit 
hakea opiskelemaan perustutkintoa, sinulla täytyy olla 
suoritettuna peruskoulu tai peruskoulua vastaava kou-
lutus. Voit hakea opiskelemaan perustutkintoa yhteis-
haussa tai jatkuvassa haussa.

Ammattitutkinto AT: Ammattitutkinto on suunnattu 
niille, joilla on suoritettuna alansa peruskoulutus tai 
työelämästä hankittua osaamista. Ammattitutkinto on 
perustutkintoa syvällisempi sukellus alasi ammattisa-
loihin. Ammattitutkinnon avulla syvennät osaamistasi ja 
hankit ammattitaitoasi tukevan tutkinnon. Ammattitut-
kinnossa osoitat osaamisesi näyttöjen avulla käytännön 
työtehtävissä. Voit hakea opiskelemaan ammattitutkin-
toa jatkuvassa haussa.

Erikoisammattitutkinto EAT: Erikoisammattitutkinto 
sopii niille, jotka haluavat osoittaa alansa vaativampien 
työtehtävien hallintaa. Erikoisammattitutkinnon suo-
rittaminen edellyttää pidempää työkokemusta alalta, 
ja se sopii esimerkiksi vaativissa asiantuntijatehtävissä 
toimiville. Voit suorittaa erikoisammattitutkinnon alasi 
työtehtävissä joko näyttötutkintona tai oppisopimus-
koulutuksena. Voit hakea opiskelemaan erikoisammat-
titutkintoa jatkuvassa haussa.

Tutkinnon osat: Ammatilliset tutkinnot muodostuvat 
pakollisista ja valinnaisista tutkinnon osista. Tutkinnon 
osa on siis yksi palanen isommasta kokonaisuudesta. 
Yksittäisen tutkinnon osan opiskelusta käytetään myös 
osatutkinto-termiä. Tutkinnon osia opiskelemalla voit 
päivittää omaa osaamistasi, hankkia uusia tietoja ja 
taitoja sekä parantaa kilpailukykyäsi työelämässä. Voit 
hakea opiskelemaan tutkinnon osia jatkuvassa haussa.

Voit opiskella perustutkinnon, ammattitutkinnon ja 
erikoisammattitutkinnon osia. Osa tutkinnon osista on 
avoimia kaikille kiinnostuneille ja osaan vaaditaan aiem-
paa kokemusta alalta.

Passi- ja korttikoulutukset: Passikoulutus tai korttikou-
lutus on työelämän osaamistesti. Joissakin työtehtävissä 
toimiminen vaatii, että sinulla on suoritettuna tiettyjä la-
kisääteisiä koulutuksia. Passi tai kortti toimii todisteena 

suorittamastasi koulutuksesta. Ennen kuin voit suorittaa 
passin tai kortin, sinun tulee osallistua koulutukseen, 
jossa opit tarvitsemasi tiedot tai taidot. Savon ammat-
tiopiston opetustarjontaan kuuluvat esimerkiksi anniske-
lupassit, ensiapukurssit, hygieniapassit, puhdastilapassit, 
tulityökortit ja työturvallisuuskortit.

Ammattipätevyyden täydennyskoulutus kuljetusala: 
Kuljetusalalla tarjoamme tutkintojen lisäksi ammattipäte-
vyyden täydennyskoulutuksia. Katso ajantasainen koulu-
tuskalenteri kuljettajaopetus.fi/sakky.

Työpaikkaohjaajakoulutus: Työpaikkaohjaajakou- lutus 
kehittää työpaikkaohjaajien taitoja ja valmiuksia heidän 
ohjatessaan opiskelijoita koulutusjakson aikana. Katso 
tarjonta sakky.fi/tpo.

Oppisopimus: Oppissopimus käy kaikille 15 vuotta täyt-
täneille, ja se voidaan solmia jo työssä olevalle työnteki-
jälle, uudelle työntekijälle, työttömälle työnhakijalle ja 
yrittäjälle. Oppisopimusajalta maksetaan palkka. Oppiso-
pimus on oiva tapa saada pätevyys ammattitaidollesi tai 
syventää osaamistasi. Voit olla myös alanvaihtaja tai opis-
kella itsellesi ensimmäisen ammatin. Katso lisää sakky.fi/
oppisopimus.

Työvoimakoulutus: Suunnittelemme ja toteutamme am-
matillista koulutusta työvoimakoulutuksina yhteistyössä 
TE-palveluiden ja työnantajien kanssa. Koulutukseen hae-
taan täyttämällä hakulomake osoitteessa te-palvelut.fi tai 
käymällä TE-toimistossa. Katso työvoimakoulutusten tar-
jontamme sakky.fi/tyovoimakoulutukset.

Autamme sinua
• Ohjauspalvelu auttaa, jos et tiedä mitä haluat opis-
kella. Ohjauspalvelusta saat neuvot ja vinkit opin-
toihin toiveidesi mukaan sekä muun muassa haku-
prosessista. Soita tai laita WhatsApp 044 785 3100. 

• Hakupalvelun puoleen voit kääntyä muun muassa yh-
teishakuun ja jatkuvaan hakuun liittyvissä pulmissa sekä 
opiskelijavalintaa koskevissa asioissa. Soita 044 785 3078 
tai laita WhatsApp 044 785 3079. 

Yrityspalvelut on valmiina palvelemaan monipuolisesti  
yritystäsi tai organisaatiotasi  uuden työvoiman löytämiseksi,  
henkilöstön koulutustarpeissa sekä oppisopimusasioissa.
 
Osaavan työvoiman löytämisen avuksi
•  rekrytoivat koulutukset
• opiskelijoiden työelämässä oppimisen 
 yhteistyö
• oppisopimusmahdollisuudet 

Henkilöstön ja liiketoiminnan 
kehittämistä tukemaan
• räätälöitävät henkilöstökoulutukset
• tutkinnot ja tutkinnonosat
• johtamisen ja esimiestyön koulutukset
• kortti- ja pätevyyskoulutukset

Soittele tai laita viestiä, 
etsitään yhdessä sopivia ratkaisuja! 
 

Työnantaja, yrittäjä! Sakky Yrityspalvelut 
on yhden puhelun tai viestin päässä.

Yrityspalvelut
SAKKY

044 785 3700  
yrityspalvelut@sakky.fi
sakky.fi/yrityksille

SAKKY YRITYSPALVELUT

HAE 
KOULUTUKSIIN!
sakky.fi/koulutushaku



KOULUTUSYKSIKÖT
IISALMI
Asevelikatu 4, 74100 Iisalmi

KUOPIO
Kolmisopentie 7, 70780 Kuopio
Hehkukatu 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

SEURAA MEITÄ SOMESSA!

@savonammattiopisto
Savon koulutuskuntayhtymä pidättää oikeudet 
oppaan tietojen muutoksiin. 

OHJAUSPALVELUT
Ura hukassa? Ohjauspuhelin auttaa
p. (017) 214 3100, ma - pe 11.30 – 15.00

Opiskelijapalvelut - hakupalvelut
p. 044 785 3079, hakutoimisto@sakky.fi 
WhatsApp +358 44 785 3079

Oppisopimuskoulutus
Oppisopimusasioissa voit olla yhteydessä 
Sakky Yrityspalvelujen palvelunumeroon 
044 785 3700 ma - pe 8.00 - 16.00

Käyntiosoite Hehkukatu 1, Kuopio

Social icon

Square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.


