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Yhteishakuinfo 2023
WWW.OPINTOPOLKU.FI, hakuaika 21.2.-21.3.2023

Yhteishaussa hakee peruskoulun suorittanut hakija, jolta
puuttuu toisen asteen tutkinto, hakija on joko valmistumassa 
peruskoulusta tai on saanut peruskoulun päättötodistuksen
aiemmin.

Ylioppilaat ja lukion suorittaneet hakevat jatkuvan haun kautta.

Soveltuvuuskoe kevään 2023 yhteishaussa:
ü Lentokoneasentaja
ü Turvallisuusvalvoja
ü Lähihoitaja
ü Metsäalan perustutkinto

http://www.opintopolku.fi/


AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO
– SUORAAN TYÖELÄMÄÄN JA

JATKO-OPINTOIHIN

ü Tutkinto avaa tien työelämään

ü Tutkinto antaa kelpoisuuden hakeutua 
opiskelemaan  ammattikorkeakouluun ja 
yliopistoon

ü Perustutkintoa voi täydentää 
ammatti- ja erikoisammattitutkinnoilla



OPISKELU AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA

ü OPISKELIJALLA VASTUU OMISTA OPINNOISTA
§ Tutoropettaja, opettajat ja opot 

ohjaavat

ü YKSILÖLLISET OPISKELUPOLUT JA OMA 
OPISKELUSUUNNITELMA
§ Suunnitelmallisuus, valinnaisuus ja 

joustavuus

ü AIEMPI OSAAMINEN HUOMIOIDAAN
§ Nopeutetaan opintoja, kerran opittua ei 

opiskella uudelleen

ü SELVITETÄÄN MAHDOLLINEN TUEN TARVE
§ Kohdennettu tuki sitä tarvitseville

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

Opiskelu on rentoa. 
Opettajien kanssa tulee hyvin 
juttuun.”

AKTIIVINEN OPISKELIJA
+

NYKYAIKAINEN OPETUS
+

TYÖELÄMÄSSÄ OPPIMINEN
=

OSAAJIA TYÖELÄMÄÄN!



OSAAMISPISTE (OSP)
= 

Osaamista karttuu 
yksilöllisesti eri tavoin 

ja eri tahtiin ja sitä 
voi olla ennestään.

OSAAMINEN RATKAISEE
ü Tärkeää on tutkintoon vaadittava osaaminen, 

opiskeluaika vaihtelee yksilöllisesti

ü Aiemmin hankittu osaaminen ohjaa 
keskittymään uuden osaamisen kehittämiseen

ü Vaadittavaa osaamista voi hankkia eri tavoin ja 
eri ympäristöissä

ü Osaamisen tunnistamisessa yhteistyötä myös 
työelämän kanssa



TYÖELÄMÄSSÄ OPPIMINEN OSANA OPISKELUA

ü Opiskeluryhmän opetus yrityksen tiloissa
ü Työpaikalla tapahtuvat koulutukset
ü Asiakastyöprojekti opettajan ohjaamana
ü Erilaiset tapahtumat ja teemapäivät
ü Omat työkohteet (esim. kauppa, 

opetusravintola tai rakennustyömaa)
ü Työelämässä oppimisen jakso Suomessa tai 

ulkomailla

Kaikissa tutkinnoissa on
työelämässä oppimisen 
jaksoja. Jaksojen aikana 

opinnot etenevät 
suunnitelmallisesti oman 
alan tehtävissä. Jaksojen 

toteutus ja sisällöt 
vaihtelevat.



TYÖELÄMÄSSÄ OPPIMINEN KÄYTÄNNÖSSÄ

ü Jaksoista sovitaan joko 
koulutussopimuksella tai 
oppisopimuksella

ü Oppisopimuksen solminut opiskelija tekee 
työsopimuksen ja saa työstään palkkaa

ü Tavoitteet kirjataan opiskelijan 
henkilökohtaiseen suunnitelmaan

ü Vastuu koulutuksen kokonaisuudesta ja 
toteutuksesta on Savon ammattiopistolla

KOULUTUSSOPIMUS OPPISOPIMUS

Palkaton, opintotuen tai muun 
rahoituksen piirissä

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

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

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

Työnantaja nimeää 
työpaikkaohjaajan ja oppilaitos 
ohjaavan opettajan

Työnantaja nimeää 
työpaikkaohjaajan ja 
oppilaitos ohjaavan opettajan

RAHOITUS

KESTO

VASTUU



KAKSOISTUTKINTO

*HOKS
= 

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

ü KAKSOISTUTKINTOMAHDOLLISUUS:
§ Kaikissa perustutkinnoissa kaikilla Savon ammattiopiston kampuspaikkakunnilla 

(lukuunottamatta Rissalan lentokoneasennuksen perustutkintoa) 
§ Hakijan peruskoulun lukuaineiden keskiarvo oltava vähintään 7
§ Onnistuu parhaiten, jos yläkoulusta on hyvät perustiedot kirjoitettavista aineista
§ Vaatii sinnikkyyttä, itseohjautuvuutta ja hyvää suunnittelua
§ Yhteishaussa haetaan perustutkintoon ja lomakkeella ilmoitetaan kiinnostus 

suorittaa myös lukio-opintoja tai kaksoistutkinto
§ Lukio-opinnot sisällytetään osaksi ammatillista tutkintoa. Kaksoistutkinnossa osa 

yhteisistä tutkinnon osista ja ammatillisista valinnaisista tutkinnon osista 
opiskellaan lukio-opintoina

§ Kaksoistutkinnon suoritusaika on 3 – 4 vuotta



KAKSOISTUTKINTO

*HOKS
= 

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

ü KAKSOISTUTKINTOMAHDOLLISUUS:
• Iisalmen kampuksella kaksoistutkinnon opiskelu on mahdollista MAHIS-verkoston 

kautta (www.mahis.fi)

• Kuopiossa opinnot keskittyvät Savilahden kampukselle syksystä 2022 lähtien. Myös 
Toivalassa opiskelevat kaksoistutkinnon suorittajat tekevät lukio-opintonsa Savilahden 
kampuksella

• Varkaudessa kaksoistutkinto suoritetaan yhteistyössä Varkauden lukion kanssa. Kysy 
lisää opoilta!

http://www.mahis.fi/
https://sakky.fi/fi/opiskelijalle/opinto-ja-ohjauspalvelut/opinto-ohjaajat


KAKSOISTUTKINTO SAVILAHDEN KAMPUKSELLA

*HOKS
= 

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

• Opetus toteutetaan Sakkyn Savilahden kampuksella

• Lukion opinnot rakennetaan siten, että ne antavat valmiudet ylioppilastutkintoon 
osallistumiseen ja samalla tukevat ammatillista tutkintoa

• Opintojen etenemisen tukemiseksi opiskelijoille on suunniteltu kolmivuotisia valmiita 
vaihtoehtoisia lukio-opintojen polkuja

• Esimerkiksi sähköalan opiskelija voi halutessaan valita pitkää matematiikkaa ja 
fysiikkaa, ravintola- ja cateringala sekä matkailualan opiskelija vieraita kieliä jne.



MITÄ OPISKELU MAKSAA?

Oppivelvollisuus kestää 18-vuotiaaksi 
saakka. 

Opiskelu on maksutonta tutkinnon 
suorittamiseen saakka tai sen vuoden 
loppuun kun opiskelija täyttää 20  vuotta. 

Oppivelvollisuuden piirissä olevat opiskelijat 
saavat maksutta 

ü opinnoissa tarvittavat työvälineet
ü oppikirjat ja muut opiskelumateriaalit
ü opinnoissa tarvittavat työvaatteet ja -

kengät



OPISKELUN TUET
ü Toivalan kampuksen asuntola on maksuton 

perustutkintoa suorittavalle opiskelijalle

ü Maksuton digitaalinen Slice-opiskelijakortti,
jolla saa tuhansia etuja ympäri Suomen

ü Perustutkinnon opiskelijoille lähipäivinä 
ilmainen lounas ja aamupuuro

ü Ruokailu työelämässä oppimisen aikana

ü Kela tukee opiskelua (mm. opintotuki, 
koulumatkatuki, yleinen asumistuki)

Opintotukea ja muita 
opintososiaalisia etuja 

haetaan Kelasta. 



TOIVALAN MAKSUTON ASUNTOLA

ü Asuntola on tarkoitettu ensisijaisesti Toivalassa 
opiskeleville

ü 1-2 hengen huoneita

ü Käytännöllinen keittiö ja viihtyisä 
oleskelutila

ü Kuopion ja Siilinjärven palvelut lähellä

ü Asuntolapaikkaa haetaan heti 
opiskelijavalinnan selvitessä

ü Ilman hakemusta ei voi saada paikkaa 
asuntolasta

Asuntolapaikkaa täytyy 
hakea heti opiskelupaikan 

varmistuttua.



KAMPUKSET UUDISTUVAT

ü SAVILAHTI
Ammattiopiston Kuopion toiminta keskittyy 
Savilahteen vuonna  2023
(pois lukien logistiikka-ala Kolmisopessa).

Joutsenmerkki-kriteerien mukainen 
moderni, käyttäjälähtöinen, terveellinen, 
monikäyttöinen ja muunneltava 
oppimisympäristö.

ü IISALMI
Uusi toiminnallinen ja terve Joutsenmerkitty
kampus 2020

Yhteiskampus Ylä -Savon ammattiopiston 
kanssa

ü TOIVALA
Uudet modernit Joutsenmerkki-
kriteerien mukaiset uudistilat 2021

Uusi opiskelija-asuntola

ü VARKAUS
Uudistunut moderni Joutsenmerkitty 
kampus otettu käyttöön v. 2020



TUKEA OPISKELUUN
ü OPPIMISEN TUKI JA OHJAUS

§ Tutoropettaja
§ Opettaja
§ Ammatinohjaaja ja opinto-ohjaaja
§ Erityisopettaja ja oppimisen tukipajat

ü OPISKELUHUOLLON PALVELUT
§ Terveydenhoitaja ja lääkäri
§ Psykologi ja kuraattori
§ Joissakin toimipisteissä psykiatrinen

sairaanhoitaja

Tutoropettaja, opiskelija ja 
huoltaja tekevät yhdessä 

suunnitelman tarvittavasta 
tuesta.

–
Tarvittavan tuen muoto ja 

toteutus kirjataan HOKS:iin.



ü Savon ammattiopistossa voi opiskella 
urheilupainotteisesti millä tahansa koulutusalalla

ü Valinta UrheiluAmikseen tehdään valtakunnallisen 
lajiliittopisteytyksen perusteella

ü Koulupäivinä on mahdollista käyttää 6 tuntia viikossa 
valmentautumiseen urheilulajista riippuen 

ü Mahdollisuus osallistua Kuopion alueen 
urheiluakatemian järjestämään aamuvalmennukseen

ü Urheiluvalmennustunteja voi hyödyntää valinnaisissa 
opinnoissa

ü JOS HALUAT OPISKELLA URHEILUPAINOTTEISESTI:
Hae yhteishaussa haluamiisi tutkintoihin ja ilmoita 
samalla lomakkeella kiinnostuksesi urheilijoiden 
ammatilliseen koulutukseen. 
Tämän jälkeen sinulle aukeaa urheilijan lisäkysymykset 
sähköiselle hakulomakkeelle.

URHEILIJOIDEN AMMATILLINEN KOULUTUS –
UrheiluAmis



HARKINNANVARAISEN HAUN PERUSTEET

ü Koulutodistusten vertailuvaikeudet 
(ulkomainen todistus)

ü Sosiaaliset syyt (esim. asumiseen 
liittyvät perusteet)

ü Koulutodistuksen puuttuminen 
(maahanmuuttajat tai kesken 
jäänyt peruskoulu)

ü Oppimisvaikeudet
ü Perusopetuksessa yksilöllistetty 

äidinkieli sekä matematiikka

ü Lisätietoa alojen opinto-ohjaajilta



OMAPOLKU-OPINNOT – YKSILÖLLINEN POLKU

ü Omapolku-opinnot suunnitellaan yhdessä tutoropettajan ja 
opinto-ohjaajan kanssa

ü Oman polun avulla voi saada 
lisämausteita omaan tutkintoon

ü Voi parantaa työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuksia
ü Voi valita mukaan yhden tutkinnon osan muista 

perustutkinnoista

ü Katso lisää www.sakky.fi/polut ja lisätietoa opinto-
ohjaajilta

§ Jatko-opintopolku
§ Urheilijan polku
§ Kansainvälisyyspolku
§ Huippuosaajan polku
§ Yrittäjyyspolku
§ Kestävän kehityksen 

polku

http://www.sakky.fi/polut


TÄHTÄIMESSÄ KORKEAKOULUOPINNOT?

ü JATKO-OPINTOPOLULLA KOHTI TAVOITETTA

§ Vahvistaa valmiuksia jatkaa opintoja 
ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa

§ Kehittää kielellisiä, matemaattisia 
sekä yleisiä opiskeluvalmiuksia

§ Tarjolla yksittäisiä valinnaisia opintoja, 
kaksoistutkinto tai yksittäisiä 
lukio-opintoja

§ Voi valita opintoja myös avoimen 
ammattikorkeakoulun tarjonnasta



OMAN ALAN HUIPPUOSAAJAKSI?
ü HUIPPUOSAAJAN POLKU KEHITTÄÄ 

TODELLISEKSI TAITAJAKSI

§ Mahdollistaa tien oman alan 
huipputason saavuttamiseksi

§ Voi koostua kilpailutoiminnasta ja 
siihen valmentautumisesta

§ Taitajille valmistumisen jälkeen 
haastavia ja mielenkiintoisia työtehtäviä

§ Huippuosaaja on tavoiteltu 
tekijä työmarkkinoilla



URHEILIJANA KOHTI MENESTYSTÄ?
ü URHEILIJAN POLKU AMMATILLISELLA URALLA

§ Aktiivisesti ja tavoitteellisesti urheilevilla
Urheiluakatemian opiskelijoilla mahdollisuus 
täysipainoiseen urheilu-uran
vaatimaan valmentautumiseen
opiskelun ohella

§ Mahdollisuus opiskella mitä tahansa 
koulutusalaa Savon ammattiopiston 
tarjonnasta

§ Valmennustunneilla toteutetaan
lajivalmentajien ja henkilökohtaisten valmentajien 
kanssa yhteistyössä laadittua valmennusohjelmaa

§ Urheiluvalmennustunteja voi hyödyntää 
valinnaisissa opinnoissa



YRITTÄJYYDEN ENSIAAKKOSET

ü YRITTÄJYYSPOLKU AVAA 
TULEVAISUUDEN MAHDOLLISUUKSIA

§ Opit ymmärtämään yrittäjyyden 
maailmaa

§ Mahdollisuus oppia yrittäjyyttä 
erilaisissa 
ympäristöissä osana tutkinnon 
opintoja

§ Yrittäjyyttä Nuori Yrittäjyys -
harjoitusyrityksessä 
tai ihan omassa yrityksessä

§ 24 tunnin yrittäjyysleiri



VETÄVÄTKÖ ULKOMAAT PUOLEENSA?
ü KANSAINVÄLISYYSPOLKU AVAA IKKUNOITA MAAILMALLE

§ Vieraiden kielten opintoja ja itsenäisiä
verkkokursseja

§ Erilaisiin kulttuureihin ja niiden tapoihin 
tutustumista

§ Kansainvälinen ansioluettelo ja 
työelämätaitoja

§ Ulkomaille toiseen kouluun opiskelemaan, 
työpaikalla oppimisen jaksolle tai vaikka 
vapaaehtoistyöhön

§ Kansainvälisten vieraiden isännöintiä 
ja tutorointia



AJATTELUTAVAN MUUTOKSEN MOOTTORIKSI?

ü KESTÄVÄN KEHITYKSEN POLKU TARJOAA 
KEINOJA YMPÄRISTÖAJATTELUN 
EDISTÄMISEKSI

§ Antaa eväitä kehittää työpaikan 
ympäristöasioita ja toimia työpaikan 
ympäristövastaavana

§ Koostuu valinnaisista opinnoista, 
työpajoista ja työpaikalla tapahtuvan 
oppimisen tehtävistä

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



OPISKELIJATOIMINTA

ü OPISKELIJAKUNTA SALKKU

§ Toimii opiskelijoiden 
edunajajana ja äänenä

§ Näkyy positiivisesti

§ Ottaa kantaa 
ajankohtaisiin asioihin

§ Edistää opiskelijoiden 
hyvinvointia ja yhteistä 
toimintaa

§ Suunnittelee ja toteuttaa 
tapahtumia



MAAHANMUUTTAJATAUSTAISET HAKIJAT

Ulkomaalaisella todistuksella harkinnanvaraisesti
hakevat kutsutaan kielitestiin. 

Kielitaitovaatimus on tutkintokohtainen. 
Kielitaidon vaatimukset vaihtelevat tutkinnon 
mukaan. 

Alin vaadittava taso on A2, joka vastaa 
peruskoulun suomen kielen arvosanaa 7.

Mikäli hakijan kansalaisuus on muu kuin EU-maa, 
hänen tulee toimittaa kopio oleskeluluvasta tai 
todistus hakemuksen vireillä olosta viimeistään
opintojen alkaessa.

Savon ammattiopiston opetuskieli on suomi 
Kaikki hakijat ovat tervetulleita opiskelijoiksi



OPISKELIJOIDEN AMMATTITAITO- JA 
KULTTUURIKILPAILUT

ü AMMATTITAIDON 
SUOMENMESTARUUS
§ Taitaja-kisat on vuosittainen 

ammattitaidon 
suomenmestaruus-kilpailu

§ Myös lukiolaiset voivat osallistua

TULEVAT AMMATTITAITOKILPAILUT
§ Taitaja2023, 8.-11.5.2023 Espoo
§ EuroSkills 5.-9.9.2023 Gdanks, Puola
§ Taitaja2024, Kuopio

ü SakuStars -
VALTAKUNNALLINEN 
KULTTUURI-KILPAILU 
AMMATTIIN 
OPISKELEVILLE
§ osallistua voivat 

kaikki SAKU ry:n 
jäsenyhteisöjen 
oppilaitosten 
opiskelijat

§ Savon 
ammattiopisto 
kokoaa oman 
joukkueen



PERUSTUTKINNON RAKENNE
Ammatillisen perustutkinnon rakenne 180 osp

AMMATILLISET 
TUTKINNON OSAT,

145 OSAAMISPISTETTÄ

q Pakolliset tutkinnon osat
q Valinnaiset tutkinnon osat
q Sisältää työpaikalla tapahtuvaa 

oppimista

YHTEISET
TUTKINNON OSAT (YTO),

35 OSAAMISPISTETTÄ

q Pakolliset tutkinnon osat, 
26 osp

q Valinnaiset tutkinnon osat, 
9 osp



KOULUTUSALAT
LIIKETALOUS
KUOPIO, IISALMI, VARKAUS

KONE-, METALLI- JA 
TUOTANTOTEKNIIKKA
KUOPIO, VARKAUS

HIUS- JA KAUNEUDENHOITO
KUOPIO

ENERGIA-, SÄHKÖ- JA 
AUTOMAATIOTEKNIIKKA
KUOPIO, VARKAUS

ELINTARVIKE
KUOPIO

AJONEUVO- JA 
KULJETUSTEKNIIKKA, 
LOGISTIIKKA
KUOPIO, VARKAUS, RISSALA

MAA-, METSÄ- JA 
PUUTARHATALOUS
TOIVALA

MAJOITUS- JA 
RAVITSEMISPALVELUT, 
MATKAILU
KUOPIO

MEDIA
VARKAUS

PROSESSI-, KEMIAN- JA 
MATERIAALITEKNIIKKA
KUOPIO, TOIVALA

SOSIAALI JA TERVEYS
KUOPIO, IISALMI, VARKAUS

RAKENTAMINEN JA 
TALOTEKNIIKKA
TOIVALA, VARKAUS

TIETOLIIKENNE- JA 
VIESTINTÄTEKNIIKKA
KUOPIO, VARKAUS

TURVALLISUUS
KUOPIO, VARKAUS

PUHTAUS-, KIINTEISTÖ- JA 
KOTIPALVELUT 
KUOPIO, VARKAUS



TUTKINNOT ALOITTAIN / PAIKKAKUNNITTAIN
AJONEUVO- JA KULJETUSTEKNIIKKA, LOGISTIIKKA
Ajoneuvoalan perustutkinto: Kuopio, Varkaus
Logistiikan perustutkinto: Kuopio
Lentokoneasennuksen perustutkinto: Rissala

ELINTARVIKE
Elintarvikealan perustutkinto: Kuopio

ENERGIA-, SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKKA
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto: Kuopio, Varkaus

HIUS- JA KAUNEUDENHOITO
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto: Kuopio

KONE-, METALLI- JA TUOTANTOTEKNIIKKA
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto: Kuopio, Varkaus

LIIKETALOUS,
Liiketoiminnan perustutkinto: Iisalmi, Kuopio, Varkaus 

MAA-, METSÄ- JA PUUTARHATALOUS
Puutarha-alan perustutkinto: Toivala
Metsäalan perustutkinto: Toivala

MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT, MATKAILU
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto: Kuopio
Matkailualan perustutkinto: Kuopio

MEDIA
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto: Varkaus

PROSESSI-, KEMIAN- JA MATERIAALITEKNIIKKA
Prosessiteollisuuden perustutkinto: Kuopio
Pintakäsittelyalan perustutkinto: Toivala

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

RAKENTAMINEN JA TALOTEKNIIKKA
Rakennusalan perustutkinto: Toivala, Varkaus
Talotekniikan perustutkinto: Toivala, Varkaus

SOSIAALI- JA TERVEYS
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: Iisalmi, Kuopio, Varkaus

TIETOLIIKENNE- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto: Kuopio, Varkaus

TURVALLISUUS
Turvallisuusalan perustutkinto: Kuopio, Varkaus



MEDIAPALVELUJEN TOTEUTTAJA
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

ü OPISKELLAAN
§ Graafista suunnittelua
§ Printti-, some- ja verkkojulkaisuja
§ Studiotyöskentelyä
§ Kuvankäsittelyä
§ 3D-animointia, videokuvausta,  

videon jälkikäsittelyä
§ Tapahtuma ja -

markkinointivalokuvauksia

ü TULEVAISUUDEN TYÖ
§ Televisio- ja elokuvatuotantoyhtiöt, 

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

VARKAUS



MERKONOMI
Liiketoiminnan perustutkinto

ü OPISKELLAAN
§ Asiakaspalvelua ja myyntiä
§ Monikanavaista 

markkinointiviestintää
§ Kannattavaa liiketoimintaa
§ Talouden hallintaa 
§ Käytetään paljon tietokoneita

ü TULEVAISUUDEN TYÖ
§ Myyjä, myyntineuvottelija, 

asiakaspalvelija, myyntiedustaja, 
palveluneuvoja, markkinointi-
assistentti, reskontranhoitaja, 
kassavastaava, toimisto- tai 
henkilöstösihteeri, kirjanpitäjä, 
itsenäinen yrittäjä

IISALMI – KUOPIO – VARKAUS



IT-TUKIHENKILÖ, TIETOVERKKOASENTAJA, 
OHJELMISTOKEHITTÄJÄ 

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, 
osaamisalavalinta tehdään samalla kun opiskelupaikka otetaan vastaan

ü IT-TUKIHENKILÖ
§ Järjestelmäasiantuntija, IT-tuki, 

järjestelmien ylläpito ja -suunnittelu

ü TIETOVERKKOASENTAJA (vain Varkaus)
§ Tietojärjestelmien asiantuntija, 

teollisuuden laitevalmistus, 
järjestelmien ja palvelujen 
konsultointi ja myynti, yrittäjä

KUOPIO – VARKAUS

ü OHJELMISTOKEHITTÄJÄ (vain Kuopio)
§ Ohjelmistotalot, peli- ja 

tietojenkäsittelypalveluja tuottavat 
yritykset, organisaatioiden oma 
ohjelmistokehitys



TALONRAKENTAJA
Rakennusalan perustutkinto

Talonrakennuksen osaamisala

ü OPISKELLAAN
§ Pakolliset tutkinnon osat:
Perustustyöt, runkovaiheen työt
§ Valinnaiset tutkinnon osat:
Sisävalmistusvaiheen työt, ulkoverhous, kattotyöt, 

raudoitus ja betonointi, ikkunatyöt, muuraus, korjaus-
ja telinerakentaminen

ü TULEVAISUUDEN TYÖ
§ Uudis- ja korjausrakennustyömaat, 

rakennusliikkeet, kiinteistönhuolto
§ Rakennusten runko- ja 

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

TOIVALA – VARKAUS



PUTKI-, ILMANVAIHTO- JA KYLMÄASENTAJA
Talotekniikan perustutkinto

Putkiasennuksen osaamisala
Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala (vain Toivala) 

ü OPISKELLAAN
§ Putkistojen, ilmanvaihtolaitteiden ja 

kylmälaitteiden asennusta, huoltoa 
ja korjausta

ü OPISKELIJAN OMINAISUUKSIA
§ Hyvät kädentaidot
§ Ongelmanratkaisukyky
§ Vuorovaikutustaidot

ü TULEVAISUUDEN TYÖ
§ Työskennellään putki-, ilmanvaihto- ja 

kylmälaitteiden parissa
§ Työpaikkoja esim. huoltoyhtiöissä, 

rakennustyömailla tai vesi- ja 
energialaitoksella

TOIVALA – VARKAUS



KIINTEISTÖNHOITAJA
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Kiinteistönhoidon osaamisala

ü OPISKELLAAN
§ Kiinteistön yleishoitoa ja valvontaa
§ Pihan ja ulkoalueiden hoitoa 

ü OPISKELIJAN OMINAISUUKSIA
§ Hyvät kädentaidot
§ Ongelmanratkaisukyky
§ Vuorovaikutustaidot

ü TULEVAISUUDEN TYÖ
§ LVI- järjestelmien parissa, hoidetaan 

piha- ja ulkoalueita, kiinteistöjen 
määräaikaistarkastukset

§ Työpaikkoja kiinteistönhuolto-, ja 
isännöintiyrityksissä, kaupungeissa 
ja kuntien palveluksessa

KUOPIO – VARKAUS



AUTOMEKAANIKKO, DIAGNOOSIMEKAANIKKO, 
HYÖTYAJOKONEMEKAANIKKO, PIENKONEMEKAANIKKO 

Ajoneuvoalan perustutkinto
Ajoneuvotekniikan osaamisalaü OPISKELLAAN

§ Auton rakennetta ja toimintaa
§ Vianetsintää
§ Huolto-, säätö- ja korjaustöitä
§ Eri tyyppisiä ajoneuvoja

ü OPISKELUSSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
§ Autotekniikan perusteellista 

tuntemusta
§ Autoalan englantia
§ Asiakaspalveluhenkeä
§ Käden taitoja

ü TULEVAISUUDEN TYÖ
§ Autoliikkeet, korjaamot, huoltoasemat, 

kuljetusliikkeet, yrittäjyys

KUOPIO – VARKAUS



AUTOKORIMEKAANIKKO, AUTOMAALARI
Ajoneuvoalan perustutkinto
Vauriokorjauksen osaamisala

ü OPISKELLAAN
§ Korirakenteiden materiaalit ja 

niiden edellyttämät korjaukset
§ Hitsaukset, liitokset, 

ohutlevytyöt, metallien liimaus
§ Pintaosien oikaisutyöt, 

korinosien oikaisu, vaihto ja 
sovitus sekä lasien vaihto

ü TULEVAISUUDEN TYÖ
§ Autokorjaamot, 

automaalaamot, 
ajoneuvokoreja, 
erikoisajoneuvoja ja 
asuntovaunuja valmistava 
teollisuus

KUOPIO



PALVELULOGISTIIKKATYÖNTEKIJÄ
Logistiikan perustutkinto
Sisälogistiikan osaamisala

KUOPIO

TULEVAISUUDEN TYÖSI 
Myymälät, varastot, terminaalit, 
tuotantolaitokset

ü OPISKELLAAN
§ Varastoalan työtehtävissä 

tarvittavat tiedot ja taidot

ü PAKOLLISET TUTKINNON OSAT
§ Logistiikan-alan työympäristössä 

toimiminen
§ Tavaran vastaanotto ja 

säilyttäminen
§ Tavaran keräily ja pakkaaminen
§ Tavarankäsittelylaitteiden käyttö ja 

trukinkuljettajana työskentely



KUORMA-AUTONKULJETTAJA / 
YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Logistiikan perustutkinto
Kuljetuspalvelujen osaamisala

ü OPISKELLAAN
§ Kuljettajan työtä koskevat 

ohjeet ja määräykset
§ Valmius yrittäjämäiseen 

tekemiseen työtehtävissä

ü PAKOLLISET TUTKINNON OSAT
§ Logistiikka-alan 

työympäristössä toimiminen
§ Kuljetusalan perustason 

ammattipätevyys
§ Kuorma-autonkuljettajana tai 

yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
na työskentely

ü TULEVAISUUDEN TYÖ
§ Kappaletavara-, 

säiliö-, maa-aines-, 
puutavara- ja 
elintarvikeajoneuvon 
kuljetustehtävät, 
yrittäjyys

KUOPIO



KUOPIO

Logistiikan perustutkinto
Kuljetuspalvelujen osaamisala

ü OPISKELLAAN
§ Kuljettajan työtä koskevat ohjeet ja 

määräykset
§ asiakaspalvelutaidot

ü PAKOLLISET TUTKINNON OSAT
§ Logistiikka-alan työympäristössä 

toimiminen
§ Linja-autonkuljettajana työskentely
§ Kuljetusalan perustason 

ammattipätevyys

ü TULEVAISUUDEN TYÖ
§ Kaupunki-, tilausajo-, kaukoliikenteen 

kuljettaja
§ Asiakaspalvelutehtävät
§ Yrittäjyys

LINJA-AUTONKULJETTAJA



LENTOKONEASENTAJA
Lentokoneasennuksen perustutkinto

ü OPISKELLAAN
§ Lentokoneiden huoltoa ja korjausta
§ Laaditaan raportteja laitevaihdoista 

ja vioista
§ Koulutusvaatimukset 

yhdenmukaiset Euroopan alueella

ü OPINNOISSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
§ Luotettavuutta, vastuullisuutta ja 

huolellisuutta
§ Oikeaa ilmailuasennetta
§ Englannin kielen taitoa
§ Alan nopea kehitys vaatii jatkuvaa 

uusien asioiden opiskelua

ü TULEVAISUUDEN TYÖ
§ Lentoyhtiöt, huoltoyritykset, ilmavoimat, 

ilmailuteollisuus

RISSALA



KONEASENTAJA, KONEISTAJA, 
LEVYSEPPÄHITSAAJA

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

ü LEVYSEPPÄHITSAAJA
§ Tuotantotekniikan osaamisala
§ Toimii asennus-, levy- ja 

hitsaustehtävissä

ü KONEISTAJA
§ Tuotantotekniikan osaamisala
§ Valmistaa ja muotoilee tuotteita 

sorvaamalla ja jyrsimällä
§ Käyttää tietokoneohjattuja 

työstökoneita (CNC)

ü TULEVAISUUDEN TYÖ
§ Teollisuuden konepajat ja verstaat, 

alan huoltoyritykset, telakat, 
korjaamot, metallialan yritykset

KUOPIO – VARKAUS

ü KONEASENTAJA (vain Kuopio)
§ Asennuksen ja automaation 

osaamisala
§ Työskentelee koneiden asennus-, 

huolto- ja valmistustehtävissä



PROSESSINHOITAJA
Prosessiteollisuuden perustutkinto

Kemianteollisuuden osaamisala

ü OPISKELLAAN
§ Prosessien valvontaa, teollisen 

tuotannon huolto- ja 
kunnossapitotöitä

§ Kemikaalien käsittelyä, 
laadunvarmistusta, 
automaatiojärjestelmiä

ü OPINNOISSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
§ Oppimis- ja ongelmanratkaisukykyä
§ Tiimityöskentelytaitoja

ü TULEVAISUUDEN TYÖ
§ Monipuolisesti eri teollisuuden 

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

KUOPIO



MAALARI
Pintakäsittelyalan perustutkinto

Rakennusmaalauksen osaamisala

ü OPISKELLAAN
§ Korjaus- ja uudisrakennusmaalausta
§ Tapetointia, laatoittamista, 

ruiskumaalausta
§ Tasoitetyön perusteet
§ Julkisivujen sekä pientalojen 

pintakäsittelyjä

ü OPINNOISSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
§ Hyvät kädentaidot, huolellisuutta ja 

vastuuntuntoisuutta
§ Muoto- ja tyylitajua, hyvää 

värisilmää ja fyysistä kuntoa

ü TULEVAISUUDEN TYÖ
§ Rakennus- ja maalausliikkeet, metalli- ja 

rakennustuoteteollisuus. Maalari voi toimia myös 
yrittäjänä. 

TOIVALA



PINTAKÄSITTELIJÄ
Pintakäsittelyalan perustutkinto

Teollisen pintakäsittelyn osaamisala

ü OPISKELLAAN
§ Metallituotteiden maalaamista ja 

pintakäsittelyä

ü OPINNOISSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
§ Huolellisuutta ja 

vastuuntuntoisuutta
§ Hyvää värisilmää ja fyysistä kuntoa

ü TULEVAISUUDEN TYÖ
§ Teollisuusmaalaamoissa, tehtaiden 

pintakäsittelyosastoilla, 
metallipinnoitusyrityksissä

TOIVALA



SÄHKÖ- TAI AUTOMAATIOASENTAJA
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

ü AUTOMAATIOASENTAJA TEKEE
§ Ohjelmointia, asennus-, huolto- ja 

korjaustöitä automaatiolaitteisiin  
kuten järjestelmiin, lähettimiin ja 
säätimiin

ü SÄHKÖASENTAJA TEKEE
§ Sähkö-, tele- ja LVI-järjestelmien 

sähköasennuksia, asentaa ja korjaa 
sähkökoneita ja laitteita

§ Toimii sähkön tuotanto- ja 
jakelutehtävissä sekä myynti-, 
neuvonta- ja opastustehtävissä

ü TULEVAISUUDEN TYÖ
§ Sähköasennusliikkeet, sähkön tuotanto- ja 

jakelulaitokset, teollisuus. Voi toimia myös yrittäjänä

KUOPIO – VARKAUS



TURVALLISUUSVALVOJA
Turvallisuusalan perustutkinto

ü OPISKELLESSA
§ Perehdytään turvallisuusalan 

toimintaan ja lainsäädäntöön, 
asiakaspalveluun ja voimankäyttöön

§ Perehdytään turvallisuusteknisiin 
laitteistoihin

ü TULEVAISUUDEN TYÖ
§ Hallinnon-, kaupan ja teollisuuden 

aloilla
§ Hotelli- ja ravintola-alalla
§ Kuntien ja valtioiden laitoksissa
§ Turvallisuustekniikka-alan 

yrityksissä
§ Lukitus- ja vartiointiliikkeissä

KUOPIO – VARKAUS



METSÄKONEENKULJETTAJA
Metsäalan perustutkinto

Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
ü METSÄKONEENKULJETTAJA

§ Kaataa ja katkoo puita 
hakkuukoneella

§ Kuljettaa puut metsästä tienvarteen 
kuormatraktorilla

§ Tekee koneille pieniä huoltotöitä
§ Osana opintoja mahdollista suorittaa 

C-ajokortti sekä kuljettajan 
ammattipätevyyskoulutus

ü OPINNOISSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
§ Huolellisuutta, kykyä itsenäiseen 

työskentelyyn
§ Luonnossa viihtymistä

ü TULEVAISUUDEN TYÖ
§ Metsäkoneyrityksissä työntekijänä tai itsenäisenä 

yrittäjänä
Savon ammattiopisto järjestää koulutusta myös Kajaanissa

TOIVALA



METSURI-METSÄPALVELUJEN TUOTTAJA
Metsäalan perustutkinto

Metsätalouden osaamisala

ü METSURI TEKEE JA SUUNNITTELEE
§ Metsän hakkuita ja metsänviljelyä
§ Taimikonhoitoa ja muita 

metsänhoitotöitä
§ Vastaa itse oman työnsä 

suunnittelusta ja toteutuksesta

ü OPINNOISSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
§ Hyvä fyysinen kunto
§ Kykyä ja halua itsenäiseen 

työskentelyyn
§ Kykyä selvitä erilaisissa sääoloissa

ü TULEVAISUUDEN TYÖ
§ Metsäteollisuus, metsänhoitoyhdistys, metsähallitus. 

Metsuri voi toimia myös yrittäjänä

TOIVALA



PUUTARHURI
Puutarha-alan perustutkinto

ü VIHERALAN OSAAMISALA
§ Rakennetaan ja hoidetaan 

viheralueita

ü KUKKA- JA PUUTARHAKAUPAN 
OSAAMISALA
§ Asiakaspalvelua ja myyntityötä alan 

kaupoissa
§ Kasvien hoitamista sisällä ja ulkona 

sekä erilaisten kukkasidontatöiden 
tekemistä

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

ü TULEVAISUUDEN TYÖ
§ Kaupunkien ja kuntien puistotoimet, seurakunnat, 

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

TOIVALA



KAMPAAJA, KOMETIIKKANEUVOJA, 
KOSMETOLOGI, PARTURI

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

ü KOSMETIIKKANEUVOJA
§ Ohjaa ja neuvoo asiakasta ihon ja 

hiusten hoidossa sekä tuotteiden 
käytössä

ü KOSMETOLOGI
§ Tekee kasvo-, jalka- ja käsihoitoja 

sekä opastaa asiakkaita ihon 
itsehoidossa ja tuotteiden käytössä

ü PARTURI
§ Tekee hiustenleikkauksia 

parturityötekniikoilla, kampauksia 
sekä partakäsittelyjä

KUOPIO

ü KAMPAAJA
§ Tekee hiustenleikkauksia 

kampaajatyötekniikoilla sekä 
kampauksia erilaisilla tekniikoilla

ü OPINNOISSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN:
§ Kykyä kohdata asiakkaita 

hoito- ja  palvelutilanteissa
§ Asiakaspalveluosaamista
§ Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
§ Huolellisuutta



LÄHIHOITAJA
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

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

toimintakyvyn, kasvun ja osallisuuden 
edistämistä

§ Opiskellaan käytännönläheisesti (paljon 
työpaikalla tapahtuvaa oppimista)

ü OPINNOISSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
§ Vuorovaikutustaitoja ja vastuuntuntoa
§ Erilaisuuden kunnioittamista ja 

sopeutumiskykyä muuttuvissa 
tilanteissa

§ Soveltuvaa terveydentilaa

ü TULEVAISUUDEN TYÖPAIKKA
§ Päiväkoti, koulu, kotihoito, 

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

IISALMI – KUOPIO – VARKAUS

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

O
SA

AM
IS

AL
AT

*

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



MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA
Matkailualan perustutkinto

Matkailupalvelujen osaamisala
ü MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

§ Suunnittelee ja toteuttaa asiakkaille 
esim. elämys- ja seikkailuretkiä

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

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

ü TULEVAISUUDEN TYÖPAIKKA
§ Matkailukeskukset, ohjelma- tai 

oheispalveluyritykset, hotellit, kylpylät, 
maatilamatkailuyritykset, itsenäinen yrittäjä

KUOPIO



VASTAANOTTOVIRKAILIJA
Matkailualan perustutkinto

Majoituspalvelujen osaamisala
ü VASTAANOTTOVIRKAILIJA

§ Hoitaa huonevaraukset, 
sisäänkirjaukset ja lähtöselvityksen

§ Opastaa asiakkaita palvelujen käytössä
§ Tuntee anniskeluun liittyvät määräykset

ü OPINNOISSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
§ Yhteistyötaitoja, palveluhenkisyyttä
§ Riittävää kielitaitoa

ü TULEVAISUUDEN TYÖPAIKKA
§ Hotellit, matkailukeskukset, kokous- ja 

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

KUOPIO



KOKKI / TARJOILIJA
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto

ü KOKKI
§ Ruokapalvelun osaamisala
§ Valmistaa maukasta ja ravitsevaa, 

terveellistä ruokaa
§ Hallitsee myös erikoisruokavaliot

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

ü OPINNOISSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
§ Yhteistyötaitoja, palveluhenkisyyttä
§ Riittävää fyysistä kuntoa

ü TULEVAISUUDEN TYÖPAIKKA
§ Ravintola, kahvilat, catering-alan yritykset, 

suurkeittiöt, juhla- ja pitopalveluyritykset, rahti- ja 
matkustajalaivat

KUOPIO



ELINTARVIKKEIDEN VALMISTAJA / LEIPURI-KONDIITTORI
Elintarvikealan perustutkinto

leipomoalan osaamisala, elintarviketeknologian osaamisala
ü LEIPURI-KONDIITTORI

§ Valmistaa leivonnaisia, leipomoeineksiä ja 
konditoriatuotteita

§ Työskentelee leipomoissa, konditorioissa, 
teollisuusleipomoissa, paistopisteillä, 
kahviloissa, suurtalous- ja ravintola-alalla
tai pitopalveluyrityksissä

ü OPINNOISSA JA TYÖSSÄ TARVITAAN
§ Yhteistyötaitoja, huolellisuutta
§ Riittävää fyysistä kuntoa

ü ELINTARVIKKEIDEN VALMISTAJA
§ Työskentelee mm. elintarvikkeiden valmistus-, 

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

KUOPIO



TUTKINTOON VALMENTAVA KOULUTUS (TUVA)
ü laajuus 38 vk, suoritusaika enintään yksi

vuosi
ü kun olet suorittanut perusopetuksen, voit 

tulla TUVA- koulutukseen miettimään 
rauhassa jatko-opintojasi ja parantaa 
opiskeluvalmiuksia 

TUVA sopii sinulle, jos:

ü haluat vahvistaa perustaitojasi esimerkiksi 
äidinkielessä (S2), matemaattisissa ja 
tietoteknisissä taidoissa

ü kehittää opiskelu- ja elämänhallintataitoja
ü korottaa perusopetuksen arvosanoja
ü tutustua ja saada lisätietoa ammatillisista 

opinnoista ja lukiosta
ü suorittaa lukiokursseja tai ammatillisen 

perustutkinnon osia 

KUOPIO – TOIVALA - VARKAUS



PERUSOPETUKSEN JÄLKEINEN VALMISTAVA KOULUTUS
Tutkintoon valmentava koulutus TUVA (vaativa erityinen tuki)

Koulutus tarkoitettu sinulle, kun

ü etsit ammattia, johon haluat opiskella 
tutustumiskäyntien ja työjaksojen kautta

ü haluat kehittää valmiuksia ammatilliseen 
koulutukseen tai ammatilliseen 
erityiskoulutukseen

ü haluat oppia itsenäisen elämän taitoja 

ü pyrit kehittämään omaa kuntoutumistasi 
yhteistyössä kuntoutuspalveluiden 
tuottajien kanssa

KUOPIO – TOIVALA

Opiskelumalli on laaja-alaista ja 
monipuolista yksilöllistä erityistä 
tukea tarvitseville opiskelijoille.



TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN 
ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS 

TELMA
ü Koulutuksen laajuus 60 osp, 

suoritusaika 1-3 vuotta

ü Erityisopetusta, joka on tarkoitettu erityistä ja 
laajaa tukea tarvitseville opiskelijoille

ü Antaa opiskelijoille henkilökohtaisen 
tavoitteiden ja valmiuksien mukaista 
opetusta ja ohjausta

ü Pääpaino monipuolisissa arkielämän taitojen 
opiskelussa

TOIVALA



YLIOPPILASTUTKINTO, VARKAUDEN LUKIO
ü VARKAUDEN LUKIOSSA OPISKELIJAT SAAVAT 

VAHVAN JA LAAJA-ALAISEN YLEISSIVISTYKSEN 
SEKÄ HYVÄT JA MONIPUOLISET JATKO-
OPINTOVALMIUDET KORKEA-ASTEEN 
OPINTOIHIN.

* Lukio-opintojen aikana saat valmiuksia oman 
tulevaisuuden rakentamiseen ja jatkuvaan 
oppimiseen, elämänhallintaan sekä työelämään

* Kilpaurheilijat voivat hakea sporttiopintoihin, 
jotka tukevat nuoren kehittymistä omassa 
lajissaan

VARKAUS

* Lukio-opintoihin sisältyvät vaihtuvat 
opintoretket ja yhteistyö sekä kotimaassa että 
ulkomailla. Kohteina voivat olla eri korkea-
asteen oppilaitokset (yliopistot ja ammatti-
korkeakoulut) tai leirikoulut ulkomailla.

* Lukio-opiskelu toteutuu pääosin sähköisiä 
oppimateriaaleja hyödyntäen.  



YLIOPPILASTUTKINTO, VARKAUDEN LUKIO

TUTKINNON LAAJUUS 150 OPINTOPISTETTÄ

* pakollisten opintojen laajuus 94 tai 102 
opintopistettä

* valtakunnallisia valinnaisia opintoja oltava 
vähintään 20 opintopistettä

* muut opinnot (jokaisen lukion painotusten 
mukaan tarjolla olevia opintojaksoja)

VARKAUS







KIITOS!


