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Nuorten ammatillinen peruskoulutus on suunnattu 
pääasiassa alle 25-vuotiaille. 
 Kaikkien perustutkintojen laajuus on 180 osaa-

mispistettä (osp) ja opinnot kestävät noin kolme vuotta. 
Aikaisemmat opinnot tai muu osaaminen lyhentävät opis-
keluaikaa. 

Ammatilliset perustutkinnot koostuvat
Ammatillisista tutkinnon osista (135 osp)
• työssäoppiminen (vähintään 30 osp)
Yhteisistä tutkinnon osista (35 osp) 
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)
• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (9 osp)
• Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 
 (8 osp)
• Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen (7 osp)
Vapaasti valittavista tutkinnon osista (10 osp)

Ammattilukio
Osassa perustutkintoja on mahdollista suorittaa samanai-
kaisesti ns. ammattilukio-opinnot. Ammattilukiossa opinnot  
on järjestetty niin, että opiskelija voi suorittaa ammatillisen 
perustutkinnon sekä lukion päättötodistuksen ja ylioppilas-
tutkinnon. Lukion päättötodistuksen saamiseksi suoritetaan 
vähintään 48 lukiokurssia. Opetus järjestetään yhteistyössä 

Nuorten  ammatillinen peruskoulutus
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alueen lukioiden kanssa. Ammattilukion käyneen opiskelijan 
opiskeluvalmiudet esim. yliopistoissa ja ammattikorkeakou-
luissa paranevat.

Ammattilukio-opinnot ovat mahdollisia seuraavissa tut-
kinnoissa:
• Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja
• Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, kokki
• Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 
• Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja (kennelala)
• Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä
• Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja
• Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ict-asentaja
• Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi
• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Yksilölliset opintopolut
Tulevaisuudessa yksilöllisyys korostuu opinnoissa 
entisestään kin. Tämä tarkoittaa sitä, että opintoja voi valita 
joustavasti eri tutkinnoista ja oppilaitoksista. Valinnaisuus 
lisää valmiuksia jatko-opintoihin, työelämään ja elinikäiseen 
oppimiseen. 

Kaikissa tutkinnoissamme voi valita ammatillisten opinto-
jen lisäksi opintoja esim. lukiosta tai muista ammatillisista 

perustutkinnoista. Tavoitteena on, että opiskelija muo-
dostaa opinto-ohjelmansa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa 
yhteistyö oppilaitosten opetustarjonnasta. 

Perustutkinnon suorittamisen aikana voi suorittaa opintoja 
Centria-ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta. Opiskelija 
voi osallistua myös mm. Taitaja-kilpailuihin, Urheiluakatemi-
aan ja Saku ry:n kulttuuri- ja urheilukilpailuihin. 

Kansainvälisen opiskelijavaihdon 
mahdollisuus
Opintoihin kuuluva työssäoppimisjakso voi olla myös ns. 
kansainvälinen osio, eli opiskelija on työssäoppimassa pää-
asiassa Euroopassa.  Vieraiden kielten hallinta, kohdemaan 
kulttuurin ymmärtäminen, palvelualttius ja erilaisiin oloihin 
mukautuminen ovat tärkeitä taitoja kansainvälisissä työ-
tehtävissä työskentelevälle. Kielitaitosi suositellaan olevan 
Yleisen kielitutkintotason keskitasoa. Osion suorittamisen 
ulkomailla ratkaisevat alan ammatinopettajat yhdessä KV-
koordinaattorin kanssa.

Jatko-opinnot
Ammatillinen perustutkinto antaa  jatko-opintokelpoisuuden 
ammattikorkeakouluihin tai yliopistoihin.

Nuorten  ammatillinen peruskoulutus
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Terveydentilavaatimukset  
2016 yhteishaussa (määräys 5.6.2015)

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen pt

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei 

saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida 

ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä 

opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtio-

neuvoston asetuksessa (1032 /2011, muutettu 799/2014) määrätyissä 

humanistisen ja kasvatusalan perustutkinnoissa tarkoitettuihin opintoihin 

liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida 

kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn 

osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja 

sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. 

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön 

tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen kuten psykoottistasoinen 

oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten 

tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma (viittoma-

kielisen ohjauksen perustutkinnossa) 

• muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden 

käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työsken-

televien terveyden tai turvallisuuden

 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Yleistä hakijalle
Opiskelijaksi hakevalla tulee olla
• perusopetuksen oppimäärä suoritettu
• soveltuva terveydentila kyseiseen koulutukseen

Jos pohjakoulutuksesi on lukio, haet ammatillisen koulutuksen 
yhteishaussa vain lukion käyneille osoitetuille paikoille (yo).

Ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon jo suorittaneet 
voivat hakeutua nuorten ammatillisiin perustutkintoihin ERILLIS-
HAUSSA, joka järjestetään Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa 
23.2.–31.3.2016, www.kpedu.fi/erillishaku.

Lisätietoja yhteishaussa hakemisesta löydät Opintopolku.fi-sivustolta.

Savuton oppilaitos, huumausainetesti  
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto on savuton oppilaitos. Oppilai-
toksen alueella tupakoiminen on kiellettyä. Oppilaitos voi velvoittaa 

opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, 
jos epäillään huumausaineiden käyttöä. 

Ammattiin opiskelevan terveydentila-
vaatimukset ja -suositukset

Joillakin aloilla on terveydentilaa koskevia vaatimuksia tai suosituksia 
opiskelijoiksi hakeville. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on 
heikentynyt, sinun kannattaa koulutuksen valinnassa tarkistaa, onko 
opiskelijavalinnassa ja tulevissa opinnoissa asetettu terveydellisiä 
vaatimuksia.

Kun haet opiskelijaksi johonkin ammatilliseen perustutkintoon, 
jossa on terveydellisiä vaatimuksia, hakulomakkeessa kysytään 
terveydentilaasi liittyviä asioita. Oma kuvauksesi nykyhetken 
terveydentilasta riittää hakuvaiheessa. Oppilaitos voi antamasi 
ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia terveydentilatietoja, 
esimerkiksi lääkärintodistuksen.
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Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala, 

Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljetuksen 

osaamisala, 

Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka 

ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan 

voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään 

kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, 

jos valtioneuvoston asetuksessa (1032/2011, muutettu 799/2014, muu-

tettu 329/2015) määrätyissä tekniikan ja liikenteen alan tutkinnoissa sekä 

luonnonvara- ja ympäristöalaan kuuluvassa metsäalan perustutkinnossa 

opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä 

ei voida kohtuullisin toimin poistaa. 

Logistiikan perustutkinnon (kuljetuspalvelujen, yhdistelmäajoneu-

vonkuljettajan ja lentoasemapalvelujen osaamisala), rakennusalan pe-

rustutkinnon (maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala) ja metsäalan 

perustutkinnon (metsäkoneenkuljetuksen osaamisala) koulutuksessa 

edellytetään henkilöltä käytännön tehtäviin ja työssäoppimisen aiheutta-

maan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä. 

Maantieliikenteessä ammattikuljettajalta edellytetään joko ryhmän 2 

ajokorttia (kuorma- ja linja-autojen sekä raskaiden ajoneuvoyhdistelmien 

kuljettajat) tai henkilö- auton ammattiajolupaa (taksinkuljettajat). Näitä 

haettaessa sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen ajoter-

veydestä ryhmän 2 mukaisia terveydentilavaatimuksia. Ajolupaa koskev-

ista terveydentilavaatimuksista ja ajoterveyden valvonnasta säädetään 

ajokorttilaissa (386/2011) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuk-

sessa ajoterveydestä, jossa annetaan tarkemmat säännökset ajokortin 

terveysvaatimuksista direktiivin 2006/126/EY liitteen lll ja direktiivin 

2009/113/EY-vaatimusten mukaisesti. Henkilön terveydentilan tai toi-

mintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat 

rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. 

www.finlex.fi

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla 

• insuliinihoitoinen diabetes 

• epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt

 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä 

• sydän- ja verenkiertoelinten sairaus 

• fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava 

hengityselinten sairaus 

• tuki- ja liikuntaelimistön sairaus 

• munuaissairaudet 

• psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen 

osallistumisen 

• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Turvallisuusalan perustutkinto

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei 

saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida 

ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä 

opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtio-

neuvoston asetuksessa (329/2015) määrätyssä turvallisuusalan perustut-

kinnossa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos 

estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai 

toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat 

rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. 

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla 

• sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata 

• sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai 

työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton 

psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus 

• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka 

ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan 

voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään 

kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, 

jos valtioneuvoston asetuksessa (1032/2011, muutettu 799/2014) 

määrätyssä sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa opintoihin liittyvät 

turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin 

toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee 

arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien 

yksilöllinen hoitotilanne. 

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai 

työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton 

psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus 

• sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet 

tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä 

siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa 

toimimisen

 • veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai 

työssäoppimiseen sijoittumista

 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.
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aluatko työskennellä ihmisten kanssa nuoriso- ja vapaa-
ajanohjauksen yhä laajenevalla työkentällä? Nuoriso- ja 
vapaa-ajanohjauksen koulutuksessa sinusta tulee kas-

vatuksen ja ohjaamisen ammattilainen. Erilaisten tapahtumien 
ja toimintapäivien kautta pääset alusta alkaen tekemään ”oikeaa 
työtä” ja oppimaan alan ammattilaiseksi. Opit käyttämään erilaisia 
ohjaamisessa tarvittavia toiminnallisia menetelmiä, mm. kulttuu-
riohjaus, liikunnanohjaus, luonto- ja elämystoiminta, media- ja 
verkko-ohjaus. Opetuksessa painotamme itse tekemällä ja ko-
kemalla oppimista.

Nuoriso- ja vapaa-ajan 
ohjaaja 

Ammatin vaatimukset
Ammatti vaatii tekijältä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, 
oma-aloitteisuutta ja vastuullisuutta sekä hyvää fyysistä ja psyykkis-
tä terveyttä.  Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja toimii tasapuolisesti, 
oikeudenmukaisesti ja erilaisuutta kunnioittaen. Hän on kohtaa-
misen ja ohjaamisen ammattilainen, joka tulee toimeen erilaisten 
ryhmien ja yksilöiden kanssa. 

Rikostaustaote
Alaikäisten lasten kanssa työskenteleviltä opiskelijoilta vaaditaan 
rikostaustaote. 

Ammatin terveydentilavaatimukset
Katso sivulta 6-7.

Ammatilliset tutkinnon osat 
Ohjaajuus 35 osp
Ohjaus eri toimintaympäristöissä 40 osp
Ohjauksen eri menetelmät 30 osp
• Kulttuuriohjaus
• Liikunnan ohjaus
• Luonto- ja elämystoiminta
• Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut
• Media ja verkko-ohjaus
• Teknisten ja kädentaitojen ohjaaminen

Tutkintoon kuuluu kaksi valinnaista  tutkinnonosaa 15  osp esim.
Nuorten sosiaalinen vahvistaminen, Palvelujen tuottaminen, 
Ikääntyvien ohjaus, Monikulttuurisen toiminnan ohjaus

NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAUKSEN 
PERUSTUTKINTO 180 osp

H
Toimipiste: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kälviä

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm.  monenlaisissa 
ohjaajan työtehtävissä esim. kunnissa, järjestöissä, laitoksissa, 
yrityksissä sekä itsenäisenä ammatinharjoittajana mm. seuraavilla 
nimikkeillä: nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, vapaa-ajan ohjaaja, 
nuoriso-ohjaaja, etsivä nuorisotyöntekijä, erityisnuorisotyöntekijä, 
projektityöntekijä. 

LISÄTIETOJA
Perustutkintovastaava Reima Virkkala,  

reima.virkkala@kpedu.fi, p. 044 725 0725
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Milloin viimeksi katsoit hyvän elokuvan tai jotain tv-
ohjelmaa, pelasit peliä, kuuntelit lempimusiikkiasi tai 
selasit mielenkiintoista lehteä? Onko jokin mainos tai 

soittoääni jäänyt mieleesi? Mikä on ikimuistoisin festari tai keikka, 
jonka olet kokenut? Katsotko uutisia? Näitä kaikkia toteuttavat 
työkseen audiovisuaalisen viestinnän ammattilaiset.
 Media-assistentti voi työskennellä monipuolisesti audiovisuaali-
sen viestinnän alan erilaisissa työtehtävissä: ottaa valokuvia, käsitellä 
kuvia eri käyttötarkoituksiin, suunnitella ja toteuttaa visuaalisia 
kokonaisuuksia, tuottaa video- ja äänimateriaalia eri tarpeisiin sekä 
käyttää ääni- ja valoteknistä laitteistoa esityksissä ja tapahtumissa. 
Media-assistentin työt ovat yleensä tiimeissä tehtäviä projektitöitä, 
joiden jokin osa-alue on media-assistentin vastuulla.
 Media-ala vaatii intohimoa, koska alalle haluavia on paljon. 
Monille harrastuksesta tulee työ ja elämäntapa. Alalla työskentely 
on yhtä aikaa luovaa ja teknistä, joten tietokonetta ja ideointikykyä 
tarvitaan päivittäin.
 Kokkolassa voit alan perusteiden lisäksi valita, keskitytkö vi-
suaalisiin vai ääniteknisiin opintoihin. Visuaaliset opinnot sisältävät 
valokuvausta, kuvien käsittelyä sekä graafista suunnittelua.  Toteu-
tettavia töitä ovat monenlaiset kuvatuotteet, mainokset, lehdet, 
julisteet, esitteet ja flyerit. 
 Ääniteknisissä opinnoissa työskennellään sekä studiossa että 
tapahtumissa. Ääntä tuotetaan, taltioidaan ja muokataan elokuviin, 
radioon ja televisioon sopivaksi, sekä toteutetaan keikkojen ja 
tapahtumien ääni- ja valoteknisiä kokonaisuuksia. Ääni-erikoistujat 
voivat myös opiskella musiikkituotantoa, jossa tuotetaan musiikkia 
eri artisteille ja bändeille. 

Media-assistentti

Ammatin vaatimukset
Tiimi- ja projektitöistä johtuen ammatti vaatii hyviä yhteistyötaitoja, 
kykyä osata kuunnella asiakkaita ja toteuttaa heidän toiveensa sekä 
luovasti että teknisesti. Englanti on media-alan kieli ja sen osaaminen 
on suotavaa, sillä suuri osa alan julkaisuista on englanninkielisiä ja 
englantia puhutaan yhä enemmän esim. elokuva- ja pelialan tuo-
tannoissa Suomessakin.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN
PERUSTUTKINTO 180 osp

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia media-assistenttina 
mm. media-alan tuotantoyhtiöissä, mainostoimistoissa ja valoku-
vaamoissa, lehti-, uutis- ja dokumenttituotannossa, konsertti- ja 
tapahtumatuotannon alalla, musiikkialalla, elokuva-alalla, oppilai-
toksissa ja organisaatioissa.

Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Kokkola, Ammattikampus

LISÄTIETOJA 
Perustutkintovastaava Jussi Järviniemi, 

jussi.jarviniemi@kpedu.fi, p. 040 808 5036

Opinto-ohjaaja Tapio Oinas, tapio.oinas@kpedu.fi, 

p. 040 808 5090
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Tietotekniikka on tänä päivänä jokaisen yrityksen arkipäivää. 
Koulutuksessa opiskelet ohjelmointia ja tietokantoja, joita 
käytetään mm. verkkokaupoissa ja muissa sähköisissä pal-

veluissa sekä graafisissa ohjelmissa. Ohjelmointikielinä ovat C++, 
PHP ja Java. Näiden lisäksi opiskelet tietojärjestelmien hallintaa ja 
ylläpitoa sekä oman alan tuotteiden palvelu- ja myyntitehtävissä 
toimimista. 

Tuemme opiskelijoiden kansainvälistymistä tarjoamalla ulko-
maan työssäoppimisjaksoja ja annamme opiskelijalle mahdollisuu-
den kehittää yrittäjyysvalmiuksia omassa tietokonekorjaamossa 
oikeiden asiakastöiden parissa. Lisäksi valmennamme opiskelijoita 
ammattitaidon SM-kilpailuihin lajeina Tietojenkäsittely ja Verkko-
sivujen tuottaminen.

Ammatin vaatimukset
Tieto- ja viestintätekniikan ala on innovatiivinen ja nopeasti 
muuttuva. Alalla työskentely vaatii ongelmanratkaisukykyä sekä 
luovuutta, joustavuutta ja luotettavuutta. Hyvät viestintä- ja vuo-
rovaikutustaidot ovat eduksi niin myynti- ja palvelutehtävissä kuin 
projektityöskentelyssä.  

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. ohjelmistosuunnit-
telijana, ohjelmoijana, Web Designerina, mikrotukena, teknisenä 
myyjänä, IT-alan yrittäjänä.

Datanomi 
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN 
PERUSTUTKINTO 180 osp  (myös ammattilukio)
Ohjelmistotuotannon osaamisala

Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Kokkola, Ammattikampus

Tietotekniikasta hyötyy moni, 

sen mahdollistaa datanomi!

LISÄTIETOJA
Perustutkintovastaava Mirka Rajaniemi, 

mirka.rajaniemi@kpedu.fi, p. 044 757 9869

Opinto-ohjaaja Tapio Oinas, tapio.oinas@kpedu.fi, 

p. 040 808 5090
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Hevostalouden perustutkinto on käytännönläheinen kou-
lutus hevosten parissa työskentelemisestä kiinnostuneille. 
Hevostenhoitaja on hevosalan ammattilainen, jonka teh-

tävänä on huolehtia hevosten hyvinvoinnista erilaisissa olosuhteissa 
ja käyttötarkoituksissa.

Kaustisen toimipaikassa opiskelija voi erikoistua ravihevosten 
hoitamiseen. Opit mm. käsittelemään ja hoitamaan erilaisia hevosia, 
kengittämään ja valmentamaan eri-ikäisiä ravihevosia sekä opetta-
maan varsoja ajolle. Koulutus toteutetaan yhteistyössä raviurheilun 
ammattilaisten kanssa. Opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua alan 
kansainvälisyyteen työssäoppimisen tai opiskelijavaihdon avulla. 
Opiskelijat järjestävät ravikilpailuja ja suorittajan ravikilpailijan C-
luvan. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. 
Opintojen aikana asut viihtyisässä  ja maksuttomassa oppilasasun-
tolassa.

Hevostenhoitaja

Ammatin vaatimukset
Hevosten ja talliympäristön hoidon perusteiden osaamisen lisäksi 
hevostenhoitajana työskenteleminen edellyttää vastuuta omasta, 
asiakkaiden ja eläinten turvallisuudesta sekä palvelun laadusta. Työ 
on asiakaspalvelutyötä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa hevosten-
omistajien, valmentajien, eläinlääkärien,  talliyrityksen asiakkaiden 
ja muiden alaan liittyvien tahojen ja toimijoiden kanssa. Hevosten-
hoitajan tulee aidosti välittää hoidettavista eläimistä. 

Ammatin terveydentilasuositukset
Hevostalouden perustutkinnossa ei ole määritelty erityisiä tervey-
dentilavaatimuksia. Alalla työskentelyä edistää kuitenkin hyvä kunto 
työn kuormituksen johdosta. Lisäksi erityisesti hevostenhoidon 
alalla myös erilaiset allergiat (esim. eläin- ja pölyallergiat) voivat 
olla este alalla työskentelyyn.

HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 osp
(myös ammattilukio)

Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kaustinen

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. hevostenhoitajana, 
apuvalmentajana tai itsenäisenä yrittäjänä ravitallilla tai hevospal-
veluja tuottavassa yrityksessä.

Hevosala työllistää ja luo harrastus-

mahdollisuuksia niin maaseudulle kuin 

kaupunkiin. 

LISÄTIETOJA
Opinto-ohjaaja Eliisa Koivukoski,

eliisa.koivukoski@kpedu.fi, puh. 0447250666
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HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 osp
(myös ammattilukio)

Hevostalouden perustutkinto on käytännönläheinen kou-
lutus hevosten parissa työskentelemisestä kiinnostuneille. 
Hevostenhoitaja on hevosalan ammattilainen, jonka teh-

tävänä on huolehtia hevosten hyvinvoinnista erilaisissa olosuhteissa 
ja käyttötarkoituksissa.

Perhon toimipaikassa opiskelija voi erikoistua hevosharraste-
palveluiden tuottamiseen. Opit mm. ratsastamaan, ohjaamaan 
ratsastusta ja järjestämään ratsastusretkiä. Suomen Ratsastajainliitto 
myöntää hevosharrasteohjaaja nimikkeen henkilöille, jotka läpäise-
vät tutkinnon SRL:n vaatimusten mukaisella tasolla. Oppilaitoksella 
toimii SRL:n hyväksymä ratsastuskoulu.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. 
Opintojen aikana asut viihtyisässä ja maksuttomassa oppilasasun-
tolassa.

Ammatin vaatimukset
Hevosten ja talliympäristön hoidon perusteiden osaamisen lisäksi 
hevostenhoitajana työskenteleminen edellyttää vastuuta omasta, 
asiakkaiden ja eläinten turvallisuudesta sekä palvelun laadusta. Työ 
on asiakaspalvelutyötä erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa hevosten-
omistajien, valmentajien, eläinlääkärien,  talliyrityksen asiakkaiden 
ja muiden alaan liittyvien tahojen ja toimijoiden kanssa. Hevosten-
hoitajan tulee aidosti välittäähoidettavista eläimistä. 

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. hevostenhoitajana, 
hevosharrasteohjaajana tai itsenäisenä yrittäjänä hevospalveluja tuot-
tavassa yrityksessä (harrastetallit, ratsastuskoulut, vaellustallit).

Hevostenhoitaja

Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Perho

Ratsastusharrastuksen suosio kasvussa 

– lisääntyvä harrastajamäärä 

tarkoittaa myös lisää työtä alalle!

Ammatin terveydentilasuositukset
Hevostalouden perustutkinnossa ei ole määritelty erityisiä tervey-
dentilavaatimuksia. Alalla työskentelyä edistää kuitenkin hyvä  kunto 
työn kuormituksen johdosta.  Lisäksi erityisesti hevostenhoidon 
alalla myös erilaiset allergiat (esim. eläin- ja pölyallergiat) voivat 
olla este alalla työskentelyyn.

LISÄTIETOJA
Opinto-ohjaaja Marika Riihimäki, 

marika.riihimaki@kpedu.fi, p. 040 808 5520

Koulutussuunnittelija Tarja Kangas, 

tarja.kangas@kpedu.fi, p. 040 8085 045
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Riistapainotteisena luonto-ohjaajana toimit metsästyksen, 
riistanhoidon ja eränkäyntiin liittyvissä tehtävissä sekä 
alaan liittyvissä kaupallisissa toiminnoissa. Työ on varsin 

itsenäistä ja vaatii hyviä yhteistyö- ja johtamistaitoja. Ammatin moni-
ilmeisyyden vuoksi sinun on luonto-ohjaajana pystyttävä toimimaan 
haastavissa maasto-olosuhteissa, kuten metsästystilanteissa, riistan 
käsittelyssä, asiakasryhmän isännöinnissä vaelluksella tai luonnossa 
kulkevien maastoreittien rakentamisessa. 

Koulutus on käytännönläheistä ja monipuolista, ja tarjoamme 
siihen erinomaisen oppimisympäristön: Meillä on viihtyisä riista-
luokka, ainutlaatuinen riistateurastamo ja juuri valmistunut met-
sästyskoirien koulutustarha. Koululla on oma iso vesilintukosteikko 
ja ympärillä erinomaiset jahtimaat. Toimipaikan vieressä oleva 
Salamajärven kansallispuisto tarjoaa vaeltamisen ja eränkäynnin 
käytännön harjoitteille upeat puitteet.

Luonto-ohjaaja

Ammatin vaatimukset
Hyvä fyysinen kunto on aina eduksi maastossa toimiessa. Erilaiset 
tuki- ja liikuntaelinten sairaudet voivat olla esteenä maastossa työs-
kentelylle. Rauhallisuus, kyky keskittyä ja päättäväisyys ovat erittäin 
tarpeellisia ominaisuuksia. Koska työhön kuuluu ampuma-aseiden 
käyttöä, henkilöllä tulee olla metsästyskortti ja ampuma-aselupia.

Ammatin terveydentilasuositukset
Luonto-ohjaajalla perustutkinnossa ei ole määritelty erityisiä 
terveydentilavaatimuksia. Alalla työskentelyä edistää kuitenkin 
hyvä kunto, työn kuormituksen johdosta. Henkilöllä ei saa olla 
sellaisia synnynnäisiä tai hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat 
hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai 
turvallisuuden. Henkilön sopivuutta erilaisiin työtehtäviin voidaan 
lisäksi joutua tilannekohtaisesti harkitsemaan oireiden ja toiminnan 
vajavuuden perusteella. 

LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO 180 osp 
Luontoalan osaamisala (myös ammattilukio)

Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Perho

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. ammattiriistanhoitajana, 
retkeilyreittien ja riistarakenteiden rakentajana, myyjänä eräalalla, 
oppaana, toimihenkilönä metsästysseuroissa ja riistanhoitoyhdis-
tyksissä, luontoalan yrittäjänä.

Elä hyvin luonnosta!

LISÄTIETOJA
Seppo Tuunanen, p. 044 725 0657

Jorma Koivuniemi, p. 044 725 0659

Petteri Kontila, p. 044 725 0654
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Maatalousalan perustutkinto antaa monipuoliset taidot. 
Opinnot sisältävät peltokasvinviljelyä sekä nautojen ja 
sikojen hoitoa. Opiskelet myös koneiden ja laitteiden 

huoltoa ja korjausta sekä metsänhoitotöitä. Yrittäjyysopinnot 
antavat sinulle valmiudet oman yritystoiminnan pyörittämiseen. 
Valinnaiset opinnot ja työssäoppimispaikat tukevat tulevaisuuden 
suunnitelmiasi maatalousalalla. Valinnaisina ovat monipuoliset 
maatalousopinnot tai maatalouskonealan opinnot. Koulun pien-
teurastamo mahdollistaa lihan jatkojalostuksen opinnot. 
 Opiskelu on käytännönläheistä. Osa opinnoista suoritetaan 
lypsyrobotti- ja karusellitiloilla sekä urakoitsijoilla. Työssäoppimista 
on erilaisissa maaseutuyrityksissä ja koulutilalla. 

Ammatin vaatimukset
Maatalousalalla työskenteleminen edellyttää vastuuta omasta toi-
minnasta, eläimistä, ympäristöstä ja luonnosta. Alalla menestyminen 
vaatii tuotannon biologisen perustan ja tuotantotekniikan tunte-
musta, liiketaloudellista osaamista ja ympäristövastuullisuutta sekä 
uuden teknologian hyödyntämistä. Maatalousalalla menestyminen 
edellyttää kykyä seurata alansa kehitystä ja markkinanäkymiä sekä 
taitoa arvioida niiden vaikutusta omaan toimintaan. Maaseutuympä-
ristön ja eläinten laadukas hoito antavat elinkeinosta kuvan, jonka 
myös kuluttajat kokevat myönteiseksi. 

Ammatissa toimiminen
Maatalousalan perustutkinnossa ei ole määritelty erityisiä ter-
veydentilavaatimuksia. Alalla työskentelyä edistää kuitenkin hyvä 
psyykkinen ja fyysinen kunto työn henkisen ja fyysisen kuormi-
tuksen johdosta. Lisäksi erityisesti eläintenhoidon alalla myös 
erilaiset allergiat (esim. eläin- ja pölyallergiat) voivat olla este alalla 
työskentelyyn.

Tutkinnon suorittaneet työskentelevät maaseutuyrittäjinä, 
lomittajina, tuotantoeläintenhoitajina, urakoitsijoina tai maatalous-
tarvikemyyjinä.

Maaseutuyrittäjä

Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Perho

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO 180 osp 
Maatilatalouden osaamisala (myös ammattilukio)

LISÄTIETOJA
Opinto-ohjaaja Marika Riihimäki, 

marika.riihimaki@kpedu.fi, p. 040 808 5520

Koulutussuunnittelija Tarja Kangas, 

tarja.kangas@kpedu.fi, p. 040 8085 045
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MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO 180 osp 
Maatilatalouden osaamisala (myös ammattilukio)

Maatilatalouden osaamisala tarjoaa monipuoliset mah-
dollisuudet opiskella omien kiinnostusten ja tarpeiden 
mukaan maatalousalalla tarvittavia tietoja ja taitoja. Va-

paasti valittaviin opintoihin voit valita kokonaisuuksia myös muista 
osaamisaloista, kuten kennel-, turkis- ja metsäalalta. Opiskelusta 
yli puolet on käytäntöä: opinnoissa työskentelet oikeissa töissä 
pellolla, navetassa, konehallilla, metsässä tai rakennuksilla. Alan 
teoriaopinnot tukevat käytännön oppimista, ja teoriaa päivitetään 
jatkuvasti alan tarpeita vastaavaksi. 
 Opinnot etenevät henkilökohtaisen opintosuunnitelman mu-
kaan, ja voit hyödyntää opinnoissa aiemmin hankkimaasi osaamista 
joustavasti. Opinnoissa on erittäin hyvät mahdollisuudet työssäop-
pimiseen ulkomailla.
 Opisto tarjoaa maksuttoman asuntolapaikan sekä ruokailut. 
Opisto sijaitsee kauniissa jokirantamaisemassa hyvien kulkuyhte-
yksien varrella.

Maaseutuyrittäjä

Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus

Ammatin vaatimukset
Maatalousalalla työskenteleminen edellyttää vastuuta omasta 
toiminnasta, ympäristöstä, luonnosta ja eläimistä. Alalla työsken-
televällä pitää olla hyvät työkoneiden ja automatiikan käyttö- ja 
huoltotaidot, alan biologisten perusteiden hallinta, yritystoimin-
taosaamista sekä laatutietoisuutta. Maatalouden ammateissa 
korostuvat tiedonhankinta-, yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaidot 
sekä kokonaisuuksien hallinta ja suunnittelukyky.

Ammatissa toimiminen
Maatalousalan perustutkinnossa ei ole määritelty erityisiä ter-
veydentilavaatimuksia. Alalla työskentelyä edistää kuitenkin hyvä 
psyykkinen ja fyysinen kunto työn henkisen ja fyysisen kuormi-
tuksen johdosta. Lisäksi erityisesti eläintenhoidon alalla myös 
erilaiset allergiat (esim. eläin- ja pölyallergiat) voivat olla este alalla 
työskentelyyn.

Tutkinnon suorittaneet työskentelevät maaseutuyrittäjinä omalla 
maatilalla, maatalouslomittajina tai maataloustyöntekijöinä,  maatalo-
uskaupan alalla.

Työtä luonnon ehdoilla  – 

apuna tekniikka ja automaatio.

LISÄTIETOJA
Opinto-ohjaaja Taisto Hakkarainen, 

taisto.hakkarainen@kpedu.fi, p. 044 725 0610

Koulutussuunnittelija Heidi Jokinen, 

heidi.jokinen@kpedu.fi, p. 044 725 0624
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Maaseutuyrittäjä
MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO 180 osp 
Maatalousteknologian osaamisala (myös ammattilukio)

Maatalousteknologian osaamisalalla syvennytään ko-
neiden korjaukseen ja huoltoon. Käytännössä ja 
työssäoppimisjaksoilla opiskelet ja harjoittelet erilais-

ten koneurakointiketjujen käyttöä ja hallintaa, traktoreiden ja 
maatalouskoneiden huoltoa ja korjausta, metalli- ja hitsaustyötä, 
kone- ja huoltotöiden asiakaspalvelutehtäviä sekä isoja ja pieniä 
urakointitehtäviä. Koulutus valmentaa myös maatalouskaupan ja 
konekaupan mielenkiintoisiin tehtäviin.
 Opisto tarjoaa maksuttoman asuntolapaikan sekä ruokailut. 
Opisto sijaitsee kauniissa jokirantamaisemassa hyvien kulkuyhte-
yksien varrella.

Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus

Ammatin vaatimukset
Maatalousalalla työskenteleminen edellyttää vastuuta omasta 
toiminnasta, ympäristöstä, luonnosta ja eläimistä. Alalla työsken-
televällä pitää olla hyvät työkoneiden ja automatiikan käyttö- ja 
huoltotaidot, alan biologisten perusteiden hallinta, yritystoimin-
taosaamista sekä laatutietoisuutta. Maatalouden ammateissa 
korostuvat tiedonhankinta-, yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaidot 
sekä kokonaisuuksien hallinta ja suunnittelukyky.

Ammatissa toimiminen
Maatalousalan perustutkinnossa ei ole määritelty erityisiä ter-
veydentilavaatimuksia. Alalla työskentelyä edistää kuitenkin hyvä 
psyykkinen ja fyysinen kunto työn henkisen ja fyysisen kuormi-
tuksen johdosta. Lisäksi erityisesti eläintenhoidon alalla myös 
erilaiset allergiat (esim. eläin- ja pölyallergiat) voivat olla este alalla 
työskentelyyn.

Tutkinnon suorittaneet työskentelevät maaseutuyrittäjinä omalla 
maatilalla, urakoitsijoina (koneurakointityöt), maatalouskaupan alalla, 
konehuollon- ja korjauksen ammattilaisina, maatalouslomittajina tai 
maataloustyöntekijöinä.

Kannuksesta varmasti ammattiin: 

maatalousteknologian osaamisala.

LISÄTIETOJA
Opettaja Petri Ahoniemi, petri.ahoniemi@kpedu.fi, 

p. 044 7250 607

Koulutussuunnittelija Heidi Jokinen, 

heidi.jokinen@kpedu.fi, p. 044 725 0624
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Eläintenhoitaja
MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO 180 osp 
Eläintenhoidon osaamisala (kennelala) (myös ammattilukio)

Eläintenhoidon koulutusohjelmassa (kennelsuuntautuminen) 
opiskelet eläinten hoitoon, kasvattamiseen ja kouluttami-
seen liittyviä opintoja. Pääpaino kennelalalla on koirissa, 

joiden kanssa työskentelyä harjoittelet opiston eläinhoitolassa sekä 
oppitunneilla omien ja projektikoirien kanssa. 

Oppilaitoksen eläinhoitolassa perehdyt koiran lisäksi myös 
muiden pieneläinten hoitoon ja käsittelyyn erilaisissa oppimisym-
päristöissä, esimerkiksi navetassa ja tallissa.

Opiskelusta yli puolet on käytäntöä: opinnoissa työskentelet 
oikeissa töissä mm. eläinhoitolassa ja koulutuskentillä, eläintarvi-
kekaupassa ja navetassa. Alan teoriaopinnot tukevat käytännön 
oppimista, ja teoriaa päivitetään jatkuvasti alan tarpeita vastaavaksi. 
Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma, jossa 
huomioidaan aikaisempi osaaminen sekä suunnitellaan parhaat 
tavat hankkia osaamista.
 Opisto tarjoaa maksuttoman asuntolapaikan sekä ruokailut. 
Opisto sijaitsee kauniissa jokirantamaisemassa hyvien kulkuyhte-
yksien varrella.

Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus

Ammatin vaatimukset
Eläinalalla opiskelu ja työskentely vaativat kykyä työskennellä eri-
laisten eläinten kanssa, hyvää perusterveyttä, oma-aloitteisuutta, 
asiakaspalvelutaitoja ja vastuullisuutta. Eläintenhoitajan pitää kyetä 
myös itsenäiseen työskentelyyn. 

Ammatissa toimiminen
Maatalousalan perustutkinnossa ei ole määritelty erityisiä ter-
veydentilavaatimuksia. Alalla työskentelyä edistää kuitenkin hyvä 
psyykkinen ja fyysinen kunto työn henkisen ja fyysisen kuormi-
tuksen johdosta. Lisäksi erityisesti eläintenhoidon alalla myös 
erilaiset allergiat (esim. eläin- ja pölyallergiat) voivat olla este alalla 
työskentelyyn.

Tutkinnon suorittaneella eläintenhoitajalla on valmiudet työs-
kennellä eläinalan yrityksessä tai perustaa oma yritys. 

Hyväksi haukuttu ja 

kestosuosiolla varustettu!  

LISÄTIETOJA
Piritta Pärssinen, piritta.parssinen@kpedu.fi,

p. 044 7250 652

Koulutussuunnittelija Heidi Jokinen, 

heidi.jokinen@kpedu.fi, p. 044 725 0624
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Kannuksessa koulutetaan metsäkoneenkuljettajan (ajokone 
ja hakkuukone) ammattiin. Metsäkoneenkuljettajan koulu-
tus toteutetaan yhdessä Tampereen seudun ammattiopisto 

Tredun kanssa. Kannuksessa suoritettujen perusopintojen jälkeen 
sinun on mahdollista opiskella myös puutavara-autonkuljettajaksi. 
Metsäkoneenkuljettajan opinnot sisältävät tietoja ja taitoja koneiden 
käytöstä ja kunnossapidosta, ympäristön hoidosta ja -suojelusta, 
metsien käsittelystä, puun tuottamisesta ja puutavaran laadun hal-
linnasta sekä yritystaloudesta. Metsäalan opintoihin kuuluu paljon 
työssäoppimista, viimeisenä vuonna sitä on noin kolmasosa.  
 Opisto tarjoaa maksuttoman asuntolapaikan sekä ruokailut. 
Opisto sijaitsee kauniissa jokirantamaisemassa hyvien kulkuyhte-
yksien varrella.

Ammatin vaatimukset
Metsäkoneenkuljettajan työ on itsenäistä ja vastuullista (kalliit 
koneet ja asiakkaan metsäomaisuuden hoito). Koneen käyttö 
edellyttää kuljettajalta hyvää havaintojen ja liikesuoritusten yh-
teensovittamista.

Metsäkoneenkuljettajan on sopeuduttava yksintyöskentelyyn 
ja vuorotyöhön. Tavallisimmat huolto- ja korjaustyöt tulee hallita, 
jolloin mm. sähkö- ja hydrauliikkatekniikan tuntemuksesta on 
hyötyä. Hyvät tietotekniikan käyttötaidot ja automaation hallinta 
ovat edellytys tämän päivän metsäkonetyössä. Nykyaikaisissa 
metsäkoneissa käytetään vakaavia ohjaamoita, joilla työergonomia 
on saatu miellyttäväksi.

Metsäkoneenkuljettaja
METSÄALAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala (myös ammattilukio)

Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus
Haku Opintopolussa Tampereen seudun ammattiopiston kautta:  
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Kannus.

Metsäalan perustutkinto antaa perusvalmiudet kaikkiin metsä-
alan ammatteihin. Tällä alalla pääset tekemään itsenäistä ja haastavaa 
työtä. Metsäkoneenkuljettajat työskentelevät koneyrittäjinä tai heidän 
palveluksessaan.

Ammatin terveydentilavaatimukset
Katso sivuilta 6–7.

Hakeutuminen
Yhteishaussa haku Kokkolaan tapahtuu Tampereen seudun am-
mattiopiston, Tredun kautta.

LISÄTIETOJA
Perustutkintovastaava Pertti Hanni,

pertti.hanni@kpedu.fi, p. 044 725 0634

Koulutussuunnittelija Heidi Jokinen, 

heidi.jokinen@kpedu.fi, p. 044 725 0624
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Kokki 

Ammatin vaatimukset
Alan työntekijältä odotetaan joustavuutta, luovuutta, hyvää maku-
aistia, väri- ja muototajua, stressinsieto- ja organisointikykyä. Kokilla 
on mielikuvitusta, ja hän tuntee vastuuta ruuan maittavuudesta ja 
turvallisuudesta. Työ on osittain vuorotyötä. Hotelli-, ravintola- ja 
cateringalan työt vaativat myönteistä palveluasennetta, yhteistyö-
kykyä, kielitaitoa ja ammatin keskeisten tietojen ja taitojen hallintaa. 
Osaamisen painopisteitä ovat ruoan valmistustaidot, asiakaspalve-
luosaaminen sekä yhteistyö- ja tiimityötaidot. 

HOTELLI-, RAVINTOLA-, JA CATERINGALAN  
PERUSTUTKINTO 180 osp
Kokin osaamisala (myös ammattilukio) 

Kokki työskentelee ravintoloissa, henkilöstöravintoloissa, 
suurkeittiöissä, cateringalalla ja juhla- ja pitopalveluyrityk-
sissä sekä kahviloissa. Kokin ammatti on nykyisin hyvin 

kansainvälinen. Kansainvälisyys näkyy monikulttuurisissa ruoka-
listoissa, työkavereissa, raaka-aineissa ja asiakaskunnissa. Kokkina 
osaat suunnitella työtäsi, toimia annettujen ohjeiden mukaisesti 
ja arvioida omaa työsuoritustaan. Tunnet hyvin elintarvikkeet ja 
raaka-aineet. Osaat valmistaa maukasta, ravitsevaa, terveellistä ja 
esteettistä ruokaa myös erityisruokavalioasiakkaille ja laittaa sen 
näyttävästi esille joko suurelle joukolle kerrallaan tai annoksittain. 
Osaat myös käyttää tarvittavia koneita ja laitteita. Kokki toimii 
työssään asiakaslähtöisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti. Työn ja 
tuotteiden on täytettävä myös hygieniavaatimukset ja säädökset. 

Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Kokkola, Ammattikampus

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia kokkina mm. ravintoloissa, 
henkilöstöravintoloissa, suurkeittiöissä, pikaruokapaikoissa, juhla- ja 
pitopalveluyrityksissä ja kahviloissa, itsenäisenä yrittäjänä.

Kokkailu on cool – taatusti töitä 

ja mukavaa meininkiä!

LISÄTIETOJA

Opinto-ohjaaja Marjo Saarinen,

marjo.saarinen@kpedu.fi, p. 044 725 0183
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Tulevaisuus 
tarjottimella!

Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Kokkola, Ammattikampus

Tarjoilija

Tarjoilija osaa suunnitella työtään, toimia annettujen ohjei-
den mukaan ja arvioida omia työsuorituksiaan. Tarjoilijana 
kunnostat asiakastiloja ja laitat esille myytäviä tuotteita 

sekä esittelet, myyt ja tarjoilet asiakkaille tuotteita ja palveluja. 
Palvelet yksittäisiä asiakkaita ja asiakasryhmiä huolehtien heidän 
tyytyväisyydestään, viihtyisyydestään, turvallisuudestaan ja hyvin-
voinnistaan. Osaat toimia työssäsi asiakaslähtöisesti, kannattavasti 
ja tuloksellisesti. Työn ja tuotteiden on täytettävä myös hygienia- ja 
anniskeluvaatimukset ja säädökset. 
 Tarjoilijana työskentelet kansainvälisellä alalla ja teet usein 
yhteistyötä toisten eri kulttuureista tulevien työntekijöiden kanssa 
asiakkaiden hyväksi. 

Ammatin vaatimukset
Alan työntekijältä odotetaan joustavuutta, omatoimisuutta, myyn-
tihenkisyyttä, palvelualttiutta, kielitaitoa paineensietokykyä ja halua 
kohdata uusia asiakkaita eri vuorovaikutustilanteissa. Tarjoilijalla 
tulee olla esteettistä silmää ja luovuutta sekä ulkoisen olemuksen 
on oltava siisti ja huoliteltu. Työ on yleensä vuorotyötä. 

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia tarjoilijana mm. henki-
löstöravintoloissa, ravintoloissa, cateringalalla, majoitusliikkeiden 
vastaanotoissa, juhlapalvelu- tai matkailuyrityksissä, kahviloissa, liiken-
neasemilla, pikaruokapaikoissa. 

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN 
PERUSTUTKINTO 180 osp
Asiakaspalvelun osaamisala

LISÄTIETOJA
Opinto-ohjaaja Marjo Saarinen,

marjo.saarinen@kpedu.fi, p. 044 725 0183
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Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Kokkola, Hyvinvointikampus

Parturi-kampaaja

Hiusalan perustutkinnon suorittanut toimii asiakaspal-
veluhenkisesti hiusalan ammattilaisena. Tutkinnon 
keskeisiä tavoitteita ovat asiakaspalvelu, erilaiset hius-

ten hoito- sekä kemialliset muotoilukäsittelyt ja tuotetuntemus. 
Parturi-kampaajana teet kampauksia ja ehostuksia sekä opastat 
asiakasta hiusten ja hiuspohjan hoitamisessa ja kosmeettisten 
tuotteiden käytössä. Seuraat hiusalan muotia ja ohjaat asiakasta 
yksilöllisen tyylin löytämisessä. Hiusalan tuotteiden ja palveluiden 
myyntiä ja markkinointia opiskelet työelämälähtöisesti koulun 
harjoitusyrityksessä.

Ammatin vaatimukset
Alan työntekijältä vaaditaan hahmottamiskykyä ja hyvää värisilmää. 
Joustavuus ja sosiaalisuus ovat tärkeitä ominaisuuksia. Parturi-kam-
paajalta edellytetään tervettä itsetuntoa, oman elämän hallintaa ja 
sisäistettyä ammattietiikkaa.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia parturi-kampaajana mm. 
työntekijänä, tuolinvuokralaisena tai itsenäisenä yrittäjänä, hiustenhoi-
totuotteiden myyntitehtävissä tukku- tai vähittäiskaupoissa, teatteri- ja 
elokuva-alalla.

HIUSALAN PERUSTUTKINTO 
PERUSTUTKINTO 180 osp

Koulutus ei ole yhteishaussa 2016. 
Seuraava haku keväällä 2017!

LISÄTIETOJA
Perustutkintovastaava Tuija Konttijärvi, 

tuija.konttijarvi@kpedu.fi, p. 040 808 5585

Opinto-ohjaaja Sari Haglund,  

sari.haglund@kpedu.fi, p. 040 808 5153
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Lähihoitajakoulutuksessa sinulla on mahdollisuus hankkia 
ihmisläheinen ammatti, jonka työllistymisnäkymät ovat 
nyt ja tulevaisuudessa erinomaiset. Koulutus antaa sekä 

hyvän teoreettisen että käytännönläheisen osaamisen kasvatuksen, 
hoidon ja huolenpidon sekä kuntoutumisen tukemisen työtehtäviin 
yhteistyössä työelämän kanssa.

Alueellamme tarvitaan kielitaitoisia lähihoitajia. Tarjoamme 
mahdollisuuden opiskella sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon 
myös kaksikielisessä ryhmässä, jossa opetusta annetaan sekä suo-
meksi että ruotsiksi. Kirjalliset tehtävät voidaan tehdä suomeksi 
tai ruotsiksi.

Voit opiskella myös ammattilukioryhmässä. Valinnaisia tut-
kinnon osia voi suorittaa myös muissa lukioissa tai ammatillisissa 
opistoissa. 

Ylioppilailla koulutusaika lyhenee vajaaseen kahteen vuoteen.

Ammatin vaatimukset
Lähihoitaja työskentelee eri elämänkulun vaiheessa olevien ihmis-
ten kanssa ja heitä varten. Ammatissa on tärkeää keskustella ja 
kuunnella asiakasta sekä potilasta. Keskeistä on halu auttaa ja ohjata 
omatoimisesti ja vastuullisesti esim. lapsia, vanhuksia, vammaisia, 
mielenterveyskuntoutujia, sairaita. Lähihoitaja työskentelee erilai-
sissa työ- ja asiakasryhmissä. Lääkehoidon työtehtävissä tarvitaan 
matemaattista osaamista ja tarkkuutta.  

Rikostaustaote
Alaikäisten lasten kanssa työskenteleviltä opiskelijoilta vaaditaan 
rikostaustaote. 

Ammatin terveydentilavaatimukset
Katso sivulta 6-7.

Lähihoitaja
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN
PERUSTUTKINTO 180 osp  (myös ammattilukio)

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Hyvinvointikampus

Lisätietoja: 
Opinto-ohjaaja Katriina Sipilä,  

katriina.sipila@kpedu.fi, p. 044 7250 512

Opinto-ohjaaja Sari Haglund, 

sari.haglund@kpedu.fi, p. 040 8085 153
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Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. sairaankuljetuksessa, päivystyspoliklinikalla 
(ensihoidon oa), kuntoutusosastoilla, -laitoksissa (kuntoutuksen oa), päiväkodeissa, pe-
rusopetuksessa avustajana, lastenosastoilla (lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen oa), 
asumisyksiköissä, toimintakeskuksissa, sairaalaosastoilla (mielenterveys- ja päihdetyön 
oa), vuodeosastoilla, kotihoidossa, sairaalaosastoilla (sairaanhoidon ja huolenpidon oa), 
asumisyksiköissä, toimintakeskuksissa, henkilökohtaisina avustajina (vammaistyön oa), 
kotihoidossa, palvelutaloissa, vuodeosastoilla (vanhustyön oa). 
oa = osaamisala

Ammatilliset tutkinnon osat  
lähihoitajakoulutuksessa
Kasvun tukeminen ja ohjaus 20 osp
Hoito ja huolenpito 30 osp
Kuntoutumisen tukeminen 20 osp
Tutkintoon kuuluu pakollisena yksi osaamisala 50 osp
Ensihoito, Kuntoutus, Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, 
Mielenterveys ja päihdetyö, Sairaanhoito ja huolenpito, 
Vammaistyö, Vanhustyö 

Toteutuvat osaamisalat päätetään edeltävän kevätlukukauden 
aikana.
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Ajoneuvoasentaja huoltaa, korjaa ja varustaa autoja asiakkai-
den toiveiden mukaisesti. Monipuolisessa työssä tarviset 
koneenasennustaitoja, sähkötekniikan ja tietotekniikan 

tuntemusta sekä asiakaspalvelutaitoa. Ajoneuvoasentajalta vaa-
ditaan lisäksi kielitaitoa sekä työtehtävissä että asiakaspalveluti-
lanteissa. 
 Autojen elektroniikan nopean lisääntymisen takia autojen 
vianhaku on usein viallisen liitoksen tai komponentin etsimistä 
sähköisten diagnoosilaitteiden avulla. Laaja-alainen koulutus antaa 
sinulle hyvän pohjan myös moniin muihin autoalan tehtäviin, ku-
ten teollisuuden, logistiikan tai varaosakaupan työtehtäviin. Oma 
autokorjaamo ja yrittäjyys ovat myös hyvä vaihtoehto autoalalla.

Ammatin vaatimukset
Ajoneuvoasentajan opinnot ja tuleva työ edellyttävät asiakaspal-
velutaitoja, vastuullista asennetta ja alan tekniikan hallintaa. Lisäksi 
tiedon poisoppiminen ja uuden sisäistäminen on oleellista, sillä 
autotekniikka uudistuu nopeasti.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. ajoneuvoasenta-
jana autoliikkeissä, autokorjaamoissa tai huoltamoilla, erilaisissa 
kuljetusliikkeissä, rengas-, diesel-, autosähkö- ja varaosaliikkeissä 
tai itsenäisenä yrittäjänä.

Ajoneuvoasentaja

Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Kokkola, Ammattikampus

AUTOALAN PERUSTUTKINTO 180 osp 
Autotekniikan osaamisala

LISÄTIETOJA
Opinto-ohjaaja Jouni Mantila, jouni.mantila@kpedu.fi, 

p. 044 725 0175

 
Autoilulla on tulevaisuutta!

24



Elintarvikkeiden valmistajan ammattiin opiskellessasi opit ruo-
kavalmisteiden valmistusta, kasvisten ja kalan käsittelyä ja jalostusta 
sekä makeisten valmistusta. Perehdyt pakkaamiseen, varastointi- ja 
lähettämötoimintoihin, erityistuotevalikoimiin (ruokavalio, luomu- 
sekä funktionaaliset), alan ympäristöosaamiseen sekä asiakaspalve-
luun. Saat hyvät perusvalmiudet tuotekehitykseen, jolla on suuri 
merkitys asiakaslähtöisessä toiminnassa. 
 Lihatuotteiden valmistajaksi opiskellessasi opiskelet lihan-
leikkausta, lihatuotteiden ja -valmisteiden valmistusta sekä elintarvi-
kepakkaamista. Lisäksi tutustut täyslihatuotteiden, kauppavalmiiden 
ja erikoistuotteiden valmistukseen. Perehdyt myös yritystoimintaan 
ja asiakaspalveluun.
 Leipuri- kondiittoriksi opiskellessasi opiskelet ruoka- ja 
kahvileivän sekä konditoriatuotteiden valmistusta, jossa tarvitaan 
kone- ja laitetuntemuksen lisäksi myös hyvää käden taitojen hallin-
taa. Perehdyt leipomon prosessilaitteisiin, raaka-ainetuntemukseen 
sekä pakkaus-, lähettämö- ja varastointijärjestelmiin.

Ammatin vaatimukset
Elintarvikkeiden valmistajan työssä vaaditaan raaka-aine- ja tuo-
tetietoutta sekä laite- ja menetelmätuntemusta. Hyvä fyysinen 
peruskunto on myös tarpeellinen.

 

ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Elintarviketeknologian, liha-alan sekä leipomoalan osaamisalat

Elintarvikkeiden- ja 
lihatuotteiden valmistaja
Leipuri-kondiittori

Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia elintarvikkeiden- ja liha-
tuotteiden valmistajana sekä leipuri-kondiittorina mm. elintarvi-
keteollisuudessa, vähittäiskaupan palveluksessa, liha-, valmisruoka-, 
kalanjalostus-, makeis- ja virvoitusjuomateollisuudessa, leipomoissa, 
konditorioissa ja myllyteollisuudessa, kasviksia, marjoja, yrttejä jne. 
jalostavissa pienyrityksissä, kotileipomoissa, pitopalvelu- ja kahvila-
konditoriayrityksissä, itsenäisenä yrittäjänä.

LISÄTIETOJA
Opinto-ohjaaja Tapio Oinas, tapio.oinas@kpedu.fi, 

p. 040 808 5090

Osaamisalan valinta tehdään 
ensimmäisen vuoden keväällä!

Eväät elämään 

elintarvikealalta

 
Autoilulla on tulevaisuutta!
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Kone- ja metallialan perustutkinnon yleistavoitteena on,  että 
saavutat perusvalmiudet teollisuuden erilaisiin valmistus-, 
käyttö- ja kunnossapitotehtäviin. Tutkinnon yhteisten 

ammatillisten opintojen tavoitteena on tekninen perusosaaminen, 
kone- ja laitetuntemus ja valmistustekniset perustaidot. Opintojen 
aikana opit käyttämään tuotevalmistuksessa tarvittavia koneita sekä 
kokoamaan ja asentamaan niitä. Opit työelämän pelisäännöt työyh-
teisössä ja asiakaspalvelussa. Saat perustiedot automaatiotekniikasta 
ja kunnossapidosta ja oppii tiedonhallintaa. Sinulle kehittyy oikea 
asenne työntekoon, opit taloudellista ajattelukykyä, kustannustie-
toisuutta, yrittäjyyttä ja vastuuntuntoisuutta. Opit huolehtimaan 
työpaikkasi siisteydestä ja järjestyksestä, työturvallisuudesta, 
jätteiden käsittelystä ja ympäristön suojelusta. 

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 180 osp 
Valmistustekniikan osaamisala

Koneistaja

Ammatin vaatimukset
Koneistaja valmistaa tarkkamittaisia koneen osia työpiirustus-
ten mukaisesti. Valmistuksessa käytetään sekä perinteisiä käsin 
ohjattavia että nykyaikaisia automatisoituja koneita ja laitteita. 
Kädentaidot, geometrinen hahmottaminen ja matematiikan tai-
dot ovat työssä erittäin tärkeitä! Ammatti vaatii tekijältään 
oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, tarkkuutta ja yhteistyökykyä. 
Alan tekniikan kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa 
ylläpitämistä ja laatuajattelua. Käsi- ja tietokoneohjattujen koneiden 
käytön osaaminen ja työturvallisuus ovat keskeisiä osaamisalueita.

Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Kokkola, Ammattikampus

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. koneistajana, CNC-
koneistajana, koneenasentajana ja huoltomiehenä huolto-
yrityksissä, metallituotteita ja -rakenteita valmistavissa konepajoissa 
tai tuoteverstaissa, sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, rakennus-, 
muovi- ja prosessiteollisuudessa tai kone- ja moottorikorjaamoissa. 

LISÄTIETOJA
Opinto-ohjaaja Jouni Mantila, 

jouni.mantila@kpedu.fi, p. 044 725 0175
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Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Kokkola, Ammattikampus

Levyseppähitsaaja

Kone- ja metallialan perustutkinnon yleistavoitteena on, että 
saavutat perusvalmiudet teollisuuden erilaisiin valmistus-, 
käyttö- ja kunnossapitotehtäviin. Tutkinnon yhteisten 

ammatillisten opintojen tavoitteena on tekninen perusosaaminen, 
kone- ja laitetuntemus ja valmistustekniset perustaidot. 

Opintojen aikana opit käyttämään tuotevalmistuksessa tarvitta-
via laitteita. Sinulle kehittyy oikea asenne työntekoon, yrittäjyyttä 
ja vastuuntuntoisuutta. Opit huolehtimaan työpaikkasi siisteydestä 
ja järjestyksestä, työturvallisuudesta, jätteiden käsittelystä ja ympä-
ristön suojelusta. 

Levyseppähitsaajat valmistavat monimuotoisia teräsrakenteita, 
esimerkiksi kuormaajien kauhoja, teräsrunkoisia halleja, laivoja, 
koneenosia, putkistoja, säiliöitä sekä erikokoisia ja erilaisia perä-
vaunuja, koteloita, kaappeja, säiliöitä, palkkeja ja rakennusteolli-
suuden metallituotteita. Valmistuksen laadun on täytettävä tiukat 
vaatimukset.

Ammatin vaatimukset
Ammatti vaatii tekijältään oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, 
hahmottamiskykyä, taloudellista ajattelukykyä ja kustannustietoi-
suutta sekä yhteistyökykyä. Alan tekniikan kehittyminen edellyttää 
ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä ja laatuajattelua.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia levyseppähitsaajana mm. 
konepajoissa, ohutlevyteollisuudessa, teräsrakennevalmistuksessa, 
laivanrakennusteollisuudessa tai kunnossapidossa eri teollisuuden 
aloilla. Laaja-alainen perustutkinto antaa hyvät valmiudet toimia useissa 
eri metallialan työtehtävissä. 

KONE- JA METALLIALAN PERUSTUTKINTO 180 osp 
Valmistustekniikan osaamisala

LISÄTIETOJA
Opinto-ohjaaja Jouni Mantila, 

jouni.mantila@kpedu.fi, p. 044 725 0175

 

Ei rahasta, 
vaan rakkaudesta Rautaan!
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Laborantin tehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotteiden 
kehittämiseen, tutkimukseen sekä teollisuuden analyyseihin. 
Laboratoriotyössä opit käyttämään laboratoriovälineitä ja 

laitteita sekä tekemään niillä mittauksia ja analyyseja erilaisista näyt-
teistä, esim. elintarvikenäytteistä, kemian teollisuus- ja ympäristö-
näytteistä jne. Valmistuttuasi osaat valita oikeat kemikaalit, välineet 
ja laitteet sekä osaat käyttää niitä ja pitää ne toimintakunnossa. 
 Alueellamme toimii Pohjoismaiden suurin peruskemikaaleja 
valmistava teollisuuskeskittymä, jonka kehitysmahdollisuuksia 
edesauttaa Kokkolaan perustettu kemian osaamiskeskus.
 Lukuvuonna 2015–2016 koulutus siirtyy Ammattikampuksella 
uusiin ajanmukaisiin laboratoriotiloihin. Uudessa oppimisympäris-
tössä opiskelu jatkuu käytännönläheisenä.

Ammatin vaatimukset
Alan työntekijältä edellytetään työ- ja ympäristöturvallista ohjeiden 
mukaan tapahtuvaa työskentelyä. Laboratoriossa työskennellään 
yksin ja tiimin jäsenenä. Keskeistä on yhteistyötaidot, vastuunot-
taminen omasta työstä sekä huolellisuus, tarkkuus ja joustavuus. 
Kielitaidosta on hyötyä kansainvälisissä toimintaympäristöissä sekä 
vieraskielisten ohjeiden mukaan työskenneltäessä. 

Laborantti
LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO 180 osp

Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Kokkola, Ammattikampus

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia laboranttina mm. ke-
mianteollisuudessa, paperi-, elintarvike- tai lääketeollisuudessa laa-
dunvalvonta- tai tuotekehitystyössä sekä kunnan tai valtion laitosten 
laboratorioissa elintarvike- ja ympäristövalvonnassa.

LISÄTIETOJA
Opinto-ohjaaja Marjo Saarinen,

marjo.saarinen@kpedu.fi, p. 044 725 0183

Labra laadun varmistaa!
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Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Kokkola, Ammattikampus

Autonkuljettajaksi opiskellessasi saat tietoa ja taitoa alaan 
kuuluvista monipuolisista kuljetus- ja varastointitehtävistä. 
Opiskelussa perehdyt erilaisten ajoneuvojen ajotekniikkaan 

ja huoltoon sekä opit varmistamaan ajoneuvon liikennekelpoisuu-
den. Opit oikeaoppista, säädösten mukaista kuormankäsittelyä 
eri menetelmillä sekä tieliikennelakia ja asetuksia. Työssäsi tulet 
näkemään paljon erilaisia ihmisiä, paikkoja ja yrityksiä. Jos valmiudet 
riittävät, niin jopa kansainvälinenkin toiminta voi olla mahdollista. 
Koulutuksen aikana suoritat henkilö- ja kuorma-auton ajokortin 
(BC-kortti) sekä lisäksi vaarallisten aineiden ADR-ajoluvan. Yhdis-
telmäajoneuvonkuljettajaksi koulutetaan osa opiskelijoista. Valinta 
kyseiseen koulutukseen tapahtuu toisen vuoden keväällä (BECE- 
ajokortti).
 280 tunnin direktiivin mukainen ammattipätevyyskoulutus 
sisältyy tutkintoon. Ilman ammattipätevyyskoulutusta ei saa toimia 
ammattiliikenteessä (koskee 10.9.2009 jälkeen ajokortin saaneita).

Ammatin vaatimukset
Alan opinnot ja tuleva työ edellyttävät vastuullista ja turvallista asen-
netta, oma-aloitteisuutta, ongelmien ratkaisukykyä, asiakaspalve-
lutaitoja, hyvää perusterveyttä sekä suunnittelu- ja järjestelykykyä.

Ammatin terveydentilavaatimukset
Katso sivulta 6–7.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia toimia ajoneuvonkuljet-
tajana erikoistuneissa kuljetusyrityksissä  mm. kappaletavara-, 
kuriiri-, elintarvike-, rakennus-, maa-aines- tai jätekuljetusyrityksissä. 
Autonkuljettaja voi työskennellä myös erilaisissa ja eri kokoisissa kul-
jetusliikkeissä ja liikelaitoksissa tai itsenäisenä yrittäjänä.

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Kuljetuspalvelujen osaamisala

Autonkuljettaja
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

LISÄTIETOJA
Opinto-ohjaaja Jouni Mantila, jouni.mantila@kpedu.fi, 

p. 044 725 0175

Autoilulla on tulevaisuutta!

29



Maalarit ovat erikoisosaajia, jotka tekevät erilaisin työ-
tavoin ja menetelmin monenlaisten pintojen käsittelyä 
uudis- ja saneerausrakentamisen kohteissa. Uudisra-

kennuksilla ja huoneistoremonteissa opiskelet tasoite-, raken-
nusmaalaus-, tapetointi- ja lattianpäällystystöitä. Ammattiaineissa 
opit erilaisten materiaalien, värien ja pinnoitteiden käyttöä, jotka 
mahdollistavat onnistuneen ja pitkäikäisen lopputuloksen. 

Opiskelussa kiinnitetään huomiota luontoystävällisyyteen, maa-
larin työympäristön parantamiseen sekä ympäristön kuormitusten 
vähentämiseen. Maalarin työnjälki näkyy laajasti. 

Ammatin vaatimukset
Työ vaatii pitkäjänteisyyttä, laatutietoisuutta, hahmottamiskykyä, 
kädentaitoja ja huolellisuutta. Pintakäsittelyalalla työskennellään 
erilaisten ihmisten kanssa ulkona ja sisällä. Itsenäisesti tai tiimeissä 
tehtävä työ edellyttää hyviä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja.
 

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala

Maalari

Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Kokkola, Ammattikampus

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia maalarina mm. maalaus- ja 
rakennusliikkeissä, remonttiyrityksissä rakennustyömailla, itsenäisenä 
yrittäjänä, lattianpäällystäjänä tehden maalaustöiden lisäksi lattioiden 
matto- ja parkettiasennuksia, seinien ja kattojen päällystystöissä, 
huoneistoremonteissa, maalausalan liikkeissä asiakaspalvelutehtävissä.

LISÄTIETOJA
Opinto-ohjaaja Marjo Saarinen,

marjo.saarinen@kpedu.fi, p. 044 725 0183

 
Pinttis on POP!
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Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Kokkola, Ammattikampus

Prosessinhoitaja 

Prosessinhoitaja toimii prosessiteollisuuden tuotanto- ja 
käynnissäpitotehtävissä. Valmistuttuasi teet tuotannossa 
pääasiassa valvonta-, säätö- ja huoltotöitä sekä otat pro-

sessista näytteitä laboratoriota varten. Työ on usein vuorotyötä.
 Ala kehittyy voimakkaasti ja automaatio lisääntyy. Prosessin-
hoitajana vastaat tiimissäsi itsenäisesti omasta vastuualueestasi, 
mutta tarvitset myös hyvää yhteistyö- ja kommunikointitaitoa 
yhteydenpidossa muihin toimijoihin. 
 Työssä tarvitset perustiedot luonnontieteistä. Tulevana proses-
sinhoitajana opiskelet prosessien sekä niihin liittyvien laitteiden ja 
ohjausjärjestelmien toimintaa. Myös perustiedot kunnossapidosta 
tarvitaan. 

Ammatin vaatimukset
Prosessinhoitajan työssä auttaa kyky järjestelmälliseen ja pitkäjän-
teiseen toimintaan. Tarvitset myös oma-aloitteisuutta, vastuul-
lisuutta, huolellisuutta sekä vuorovaikutustaitoja. Alan voimakas 
kehittyminen luo mahdollisuuksia, mutta vaatii samalla myönteistä 
suhtautumista ja valmiutta jatkuvaan kouluttautumiseen.
 Kemianteollisuus on yksi Suomen suurimmista teollisuuden 
aloista. Kokkolan ja Pietarsaaren alueella sijaitsee Pohjoismaiden 
suurin epäorgaanisia kemikaaleja valmistava teollisuuden keskit-
tymä. Jatkuva kehitys antaa mahdollisuuksia mielenkiintoisiin teh-
täviin alan ammattilaisille. Alueemme hyviä tulevaisuudennäkymiä 
vahvistaa jatkuva panostus kemian alaan. 

 Jatko-opiskelumahdollisuudet ovat hyvät: opintoja Kokkolassa 
tarjoavat niin ammattikorkeakoulu kuin yliopistokeskus. Opintojen 
jatkamista helpottaa koulutusväylä.
  

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia prosessinhoitajana mm. 
paperi-, elintarvike-, lääke- ja panimoteollisuudessa, vedenpuhdista-
moissa, voimalaitoksissa sekä kemiantehtaissa. 

PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO 180 osp
Kemiantekniikan osaamisala

LISÄTIETOJA
Opinto-ohjaaja Marjo Saarinen,

marjo.saarinen@kpedu.fi, p. 044 725 0183

 
Pinttis on POP!
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Puualan perustutkinnon teollisuuspuusepän koulutusohjelma 
antaa sinulle moninaiset perusvalmiudet puu-/puusepänte-
ollisuuden erilaisiin jatkojalostuksen työtehtäviin. Laajasta 

opintotarjottimesta voit valita oman mieltymyksen ja oman pai-
kallisen yritysmaailman mukaisia opintoja. 
 Alueellamme on paljon pieniä ja keskisuuria puualan yrityksiä, 
jotka työllistävät puuseppiä myös lähitulevaisuudessa. Puusepän 
ammatissa yhdistyy monipuolisesti sekä käsityön että tekniikan 
merkitys. Voit valmistaa monenlaisia tuotteita joko perinteisin työ-
välinein tai vastapainoksi nykyaikaista CNC-tekniikkaa hyödyntäen. 
Puusepän ammatin on ennustettu muodostuvan ns. seuraavaksi 
muotialaksi Suomessa.

Puuseppä

Ammatin vaatimukset
Puualan keskeisin osaamisalue on puuraaka-aineen ominaisuuk-
sien tunteminen niin valmistusvaiheessa kuin itse tuotteessa. On 
hyvä myös hallita oheismateriaalien ja tarvikkeiden ominaisuudet 
ja niiden käyttö. Puualan ammattilaisella on käsitys tuotteiden 
valmistusprosesseista, niihin liittyvästä prosessinohjauksesta ja 
kunnossapitotöistä.

 Luovuuttaan kukin voi toteuttaa suunnittelemalla ja tekemällä 
tuotteita itselle tai asiakkaalle. Koneellistuneella alalla kädentaidot 
ovat silti arvossaan. Puusepältä kaivataan huolellisuutta, oma-
aloitteisuutta, tarkkuutta ja kykyä keskittyä työhönsä.

PUUALAN PERUSTUTKINTO 180 osp

Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Kokkola, Ammattikampus

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia puuseppänä mm. puu-
sepänteollisuudessa kalusteiden valmistajana: esim. keittiökalusteet, 
kaupan tiskit, saunat, kalusteiden kokoonpano- ja asennustehtävissä, 
ikkuna- ja oviteollisuudessa, listoittajana ja puuverhouksien tekijänä 
rakennustyömailla, myyntitehtävissä puualan yrityksissä, koneistus-
tehtävissä yksittäisillä CNC -koneilla tai tuotantolinjoilla, penkki- tai 
konepuuseppänä pienyrityksessä tai itsenäisenä yrittäjänä.

LISÄTIETOJA
Opinto-ohjaaja Marjo Saarinen,

marjo.saarinen@kpedu.fi, p. 044 725 0183

Puusta on moneksi!
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Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Kokkola, Ammattikampus

Talonrakentaja

Talonrakentajan työ on monipuolista ja luovaa. Rakenta-
minen luo pitkään näkyviä lopputuotteita, jotka näkyvät 
alueellisina maamerkkeinä. Ryhtymällä rakentajaksi  saat 

kättesi työt esille tuleville sukupolville. Työtehtävät ovat mie-
lenkiintoisia, vaihtelevia sekä monipuolisia. Talonrakennuksen 
ammattilainen työllistyy hyvin.
 Rakennuskohteet vaihtelevat omakotitaloista toimisto- ja 
teollisuusrakennuksiin, ja ne voivat olla joko uudisrakennuksia 
tai saneerauskohteita. Talonrakennuksen osaamisalassa voit 
erikoistua esim. kirvesmiestöihin, muuraukseen, laatoitukseen, 
betonointiin sekä raudoitukseen. Oppimisympäristöinä ovat 
suurilta osin oppilaitoksen omat rakennustyömaat. 

Ammatin vaatimukset
Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloit-
teisuutta, vastuullisuutta, huolellisuutta sekä vuorovaikutus- ja 
asiakaspalvelutaitoja. Rakennusalalla työskennellään erilaisten 
ihmisten kanssa ulkona ja sisällä. Itsenäisesti tai tiimeissä tehtävä 
työ edellyttää hyvää fyysistä kuntoa. Työn turvallisuustekijät on 
huomioitava erityisen tarkasti.  

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia talonrakentajana mm. 
rakennustyömailla uudis- ja saneerauskohteissa, rakennustarvike-
liikkeissä asiakaspalvelussa.

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Talonrakennuksen osaamisala

LISÄTIETOJA
Opinto-ohjaaja Jouni Mantila, jouni.mantila@kpedu.fi, 

p. 044 725 0175

Puusta on moneksi!

Tulevaisuus on rakentamisessa
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Toimipiste: Toimipiste: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Kokkola, Ammattikampus
Haku Opintopolussa Vaasan ammattiopiston kautta

oulutus antaa sinulle valmiudet toimia työkoneen kuljetta-
jana vaativissa ja monipuolisissa tuotanto- ja kunnossapi-
totöissä. Koulutuksen aikana opit ajamaan ja käyttämään 

maarakennuskoneita, kuten kaivinkoneita ja pyöräkuormaajia. 
Erikokoisia maarakennuskoneita käytetään mm. tienrakennus-, 
maarakennus- ja kunnallisteknisissä töissä sekä erilaisissa ympä-
ristö- ja maisemointitöissä. Työkoneiden huolto ja kunnossapito 
ovat oleellinen osa ammattitaitoa. Maarakennuskoneenkuljettaja-
koulutukseen sisältyy BC-ajokortti. Maarakennusala tarvitsee nyt 
ja varsinkin tulevaisuudessa runsaasti osaajia.
 Työ vaatii pitkäjänteisyyttä ja huolellisuutta, oma-aloitteisuutta, 
kiinnostusta teknisten laitteiden ja koneiden käyttämiseen sekä 
huoltamiseen. Työsuunnitelmien ja piirustusten lukutaito on tärkeä 
ominaisuus. Itsenäisesti tai tiimeissä tehtävä työ edellyttää hyviä 
ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja.
 Maarakennuskoneenkuljettajan koulutus aloitetaan Keski-
Pohjanmaan ammattiopistossa, Kokkolan Ammattikampuksella  
joka kolmas vuosi. 

Maarakennuskoneenkuljettaja

Ammatin terveydentilavaatimukset
Katso sivulta 6 –7.

Hakeutuminen
Yhteishaussa haku Kokkolaan tapahtuu Vaasan ammattiopiston 
kautta. 

K

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO  180 osp
Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala 

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia maarakennuskoneen-
kuljettajana mm. maarakennusalan yrityksissä, kuntien palveluk-
sessa tai itsenäisenä yrittäjänä.

LISÄTIETOJA
Opinto-ohjaaja Jouni Mantila, jouni.mantila@kpedu.fi, 

p. 044 725 0175

Tukeva perusta tulevaisuudellesi
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Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto antaa sinulle 
tarvittavan perusosaamisen sähkö- ja automaatioalan 
asennus-, huolto-, ohjaus-, käyttö- ja kunnossapitotehtäviin. 

Alan ammattilaiselle on välttämätöntä sähköturvallisuusmääräysten 
mukaisten työtapojen sisäistäminen sekä sähkö-, automaatio- ja 
tietotekniikan perusosaaminen. Myös käytettävien materiaalien 
ja komponenttien sekä työkalujen tuntemusta ja käsittelytaitoa 
tarvitaan kaikissa sähkö- ja automaatiotehtävissä. Sähkö- ja auto-
maatioalan peruskoulutus antaa sinulle hyvät valmiudet itsesi ja 
ammattitaitosi edelleen kehittämiseen sekä tietoyhteiskunnassa 
toimimiseen.

Sähköasentaja 
Automaatioasentaja

Ammatin vaatimukset
Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloit-
teisuutta, vastuullisuutta, huolellisuutta sekä vuorovaikutus- ja 
asiakaspalvelutaitoja. Alan tekniikan nopea kehittyminen edellyttää 
ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä.

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN  
PERUSTUTKINTO 180 osp

Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Kokkola, Ammattikampus

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. sähköasentajana ja 
automaatioasentajana rakennusten sähköasennuksia tekevässä 
urakointiliikkeessä, sähkön tuotanto-, jakelu- ja siirtoyhtiöissä, teolli-
suuslaitoksessa asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtävissä, sähkötarvi-
keliikkeessä asiakaspalvelussa tai itsenäisenä yrittäjänä (vasta 3 vuoden 
työkokemuksen jälkeen). 

LISÄTIETOJA
Opinto-ohjaaja Jouni Mantila, jouni.mantila@kpedu.fi, 

p. 044 725 0175

Ensimmäisen vuoden keväällä 
valitset polun sähköasentajan 
tai automaatioasentajan uralle! 

Sähäkästi sähköllä tulevaisuuteen!
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Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Kokkola, Ammattikampus

Putkiasentaja 

LVI-alalla opiskellessasi opit asentamaan ja huoltamaan 
kiinteistöjen lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteita sekä jär-
jestelmiä. Näitä palveluita tarvitaan uudisrakentamisessa 

ja saneeraustöissä. Perinteiseen LVI-alaan liittyy myös mittaus- ja 
säätötekniikkaa sekä kiinteistöautomaatiota. Lämpö, vesi ja il-
mastointi mahdollistavat terveelliset ja viihtyisät olosuhteet mm. 
kodeissa, työpaikoilla, kouluissa ja päiväkodeissa. Putkiasentajan 
työ on tyypillisesti itsenäistä ja kädentaidot ovat avainasemassa! 

Ammatin vaatimukset
Hahmottamiskyky, piirustusten lukutaito, hitsauksen perustai-
dot, yhteistyökyky rakennustyömailla eri ammattilaisten kanssa, 
itsenäisyys ja vastuullisuus sekä asiakaspalveluhenkisyys ovat 
putkiasentajalle vahvuuksia.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia putkiasentajana mm. 
putki- tai ilmastointiasentajina tai huoltoasentajana tai kiinteistönhoi-
tajana tai uudis- ja korjausrakennuskohteissa, teollisuudessa (mm. 
veneenrakennuksessa), tehtaiden kunnossapidossa, valtion ja kuntien 
palveluksessa (mm. vesilaitos, kaukolämpölaitos), teknisinä eristäjinä,  
asiakaspalvelussa alan tukkuliikkeissä tai itsenäisenä yrittäjänä.  
* Talotekniikka terminä käsittää LVI-, sähkö-, kiinteistöautomaatiot 
sekä sammutusjärjestelmät.

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Putkiasennuksen osaamisala

LISÄTIETOJA
Opinto-ohjaaja Marjo Saarinen,

marjo.saarinen@kpedu.fi, p. 044 725 0183

Töitä nyt ja tulevaisuudessa
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aatetusompelijana hallitsee sekä teollisen että ateljeetyyp-
pisen vaatteiden suunnittelu ja valmistusprosessin. Sinulla 
on valmiudet toimia yrityksessä kaavoituksen, sovituksen, 

leikkuun, muotoilun, valmistuksen ja viimeistelyn eri vaiheissa 
joko yksilöllisesti suunnitellun tai sarjatuotannossa valmistettavien 
tuotteiden kanssa. 
 Vaatetusompelijan luovuutta ja kädentaitoja tarvitaan myös 
pukuvuokraamojen, teattereiden sekä esiintyvien taiteilijoiden 
puvustuksessa.
 Vaatetusompelijan tehtävät edellyttävät jatkuvaa muodin ja 
trendien seuraamista, uusiin materiaaleihin perehtymistä ja tämän 
tiedon soveltamista kulloisiinkin työtehtäviin.
 Opintoihin sisältyvien asiakaspalvelu- ja yrittäjyysopintojen 
kautta omaksut liiketaloudellisen ajattelutavan, joka antaa valmiuksia 
toimia vaatetusalan kaupan asiakaspalvelussa ja kokemuksen myötä 
mahdollisuuden toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Vaatetusompelija

Ammatin vaatimukset
Alan työssä tarvitaan kädentaitoja, hahmottamiskykyä, luovuutta, 
oma-aloitteisuutta, kielitaitoa, asiakaspalvelutaitoja ja loogista 
ajattelukykyä. Vaatteiden kokonaisvaltaisessa valmistamisessa on 
tärkeää värien, muotojen, tyylien ja trendien herkkä tuntemus.

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Vaatetuksen osaamisala

V
Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Kokkola, Ammattikampus

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia vaatetusompelijana 
mm. pukuvuokraamoissa, teattereissa sekä esiintyvien taiteilijoiden 
puvustuksessa tai eri kohderyhmien vaatetusliikeissä asiantuntevana 
myyjänä. 

LISÄTIETOJA
Opinto-ohjaaja Marjo Saarinen,

marjo.saarinen@kpedu.fi, p. 044 725 0183

 
Vaatteita päästä varpaisiin
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Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Kokkola, Ammattikampus

ICT-asentaja

Parhaat keksinnöt ovat usein käyttäjäystävällisiä. Näistä 
keksinnöistä hyvinä esimerkkeinä toimivat mm. multime-
diakännykät, navigointilaitteet, kuntoilua ja terveyttä ilmai-

sevat sykemittarit, kulunseuranta, hälytys- ja valvontalaitteet sekä 
tietokoneet ja ohjelmistot. Kaikkia edellä mainittuja suunnitellaan 
ja kehitetään tietotekniikan avulla. Laitteiden toiminnan kannalta 
ohjelmointi on tärkeässä roolissa.

Ammatin vaatimukset
Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloittei-
suutta, kielitaitoa, vastuullisuutta, huolellisuutta, sähköturvallisuus-
määräysten noudattamista sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutai-
toja. Alan tekniikan nopea kehittyminen edellyttää ammattitaidon 
jatkuvaa ylläpitämistä. Myös virheetön värinäkö ja hyvä näkökyky 
yleisesti on edellytyksenä useimmissa alan työtehtävissä. Alan 
ammattilaisen on ymmärrettävä myös tietojenkäsittelyyn liittyvät 
salassapitomääräykset ja hallittava tietotekniikan perusteet.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia ICT-asentajana mm. tie-
tokoneiden asentajana ja ylläpitäjänä, tieto- ja tietoliikenneverkkojen 
rakentajana ja ylläpitäjänä, hälytysjärjestelmien asentajana, sulautet-
tujen järjestelmien ohjelmoijana (itsenäisesti toimivat laitteet), viihde-
elektroniikkamyymälän asiantuntijana, tietokonelaitteiden huoltajana, 
itsenäisenä yrittäjänä. 

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN 
PERUSTUTKINTO 180 osp
(myös ammattilukio) 

LISÄTIETOJA
Opinto-ohjaaja Jouni Mantila, jouni.mantila@kpedu.fi, 

p. 044 725 0175

Tulevaisuus on bittivirtaa! 
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Turvallisuusalan perustutkinto on laaja-alainen ja moniam-
matillinen tutkinto, joka antaa sinulle perustiedot ja 
valmiudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttautua 

kaikille turvasektorin osa-alueille.Turvallisuusalan perustutkinnon 
suorittaneena sinulla on valmiudet toimia onnettomuus-, vaara- ja 
vahinkotilanteissa sekä rikollisen toiminnan ennaltaehkäisyssä – 
oikein ja tuloksekkaasti. Turvallisuusala on kehittyvä ja kasvava ala. 
Turvallisuusvalvojat ovat alansa moniosaajia!

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO 180 osp 

Turvallisuusvalvoja

Ammatin vaatimukset
Turvallisuusvalvojan ammatti on itsenäistä työskentelyä yleisen, 
yksilön tai kiinteistön turvaamiseksi. Turvallisuusvalvojat edustavat 
ammattialaa, jossa kommunikointi-, sosiaalisuus-, vuorovaikutus- 
ja yleensä ottaen ihmisten käsittelytaito sekä harkinnanvaraisuus 
onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa luetaan ensisijaisen 
tärkeäksi. Toisena merkittävänä asiana tulee teknisen osaamisen 
merkitys. Tekniseen osaamiseen kuuluu valvontajärjestelmien,  
kuten rikosilmoitin-, kameravalvonta-, paloilmoitin- ja kulunvalvon-
tajärjestelmien suunnittelu, asentaminen, käyttö ja opastus. Lisäksi 
sinulla pitää olla hyvä psyykkinen ja fyysinen kunto.

Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Kokkola, Ammattikampus

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia turvallisuusvalvojana mm. 
turvallisuusalan yrityksissä, alan vaihtelevissa työtehtävissä, teollisuuden 
turvallisuustehtävissä, kiinteistö- ja toimitilaturvallisuuden työtehtävissä, 
matkustajaliikenteen turvallisuustehtävissä tai turvallisuusalan yrittäjänä.

Ammatin terveydentilavaatimukset
Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei 

saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida 

ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä 

opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtio-

neuvoston asetuksessa (329/2015) määrätyssä turvallisuusalan perustut-

kinnossa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos 

estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai 

toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat 

rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. 

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla 

• sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata 

• sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai 

työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton 

psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus 

• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

 • toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.

LISÄTIETOJA
Opinto-ohjaaja Marjo Saarinen,

marjo.saarinen@kpedu.fi, p. 044 725 0183

 

Turvallista huomista!
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Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Kokkola, Ammattikampus

Merkonomi

Kauppa se on joka kannattaa! Tule opiskelemaan asiakas-
palvelun, myyntitykin, business-osaajan, kirjanpitäjän, 
palkanlaskijan ja toimistosihteerin taitoja! Asiakaspalvelun 

ja myynnin osaamisalan suoritettuasi osaat toimia erilaisissa asia-
kaspalvelun ja myynnin tehtävissä. Talous- ja toimistopalvelujen 
osaamisalan suoritettuasi osaat toimia erilaisissa toimistotyöteh-
tävissä ja/tai taloushallinnon tehtävissä.

Ammatin vaatimukset
Merkonomi tarvitsee työssään asiakaspalvelutaitoja, oma-aloittei-
suutta, yhteistyö- ja tiimityötaitoja, tieto- ja viestintätekniikkaosaa-
mista sekä taloudellista ajattelukykyä.
 

Muuta
Merkonomiopiskelija voi halutessaan suorittaa työssäoppimista 
ulkomailla. Hän voi suorittaa opintojaan myös toimimalla har-
joitusyrityksessä, osallistumalla ammattitaidon SM-leireihin ja 
innovaatioleiritoimintaan sekä muuhun yritysten kanssa tehtävään 
projektitoimintaan.

Merkonomi työllistyy yleensä kauppaan, pankkiin, vakuutusyhti-
öön, toimistoihin tai perustaa oman yrityksen.

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 osp 
Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala
Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala
(myös ammattilukio)

Bisnestä tekee moni 
– parhaiten merkonomi 

LISÄTIETOJA
Opinto-ohjaaja Tapio Oinas, tapio.oinas@kpedu.fi, 

p. 040 808 5090
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VALMA
AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 
VALMENTAVA KOULUTUS 60 osp

Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Kokkola, Ammattikampus

Yhdistetty neljä eri kohderyhmille 
aiemmin suunnattua koulutusta
• Ammattistartti
• Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen 
 valmistava koulutus
• Aikalisä – valmentava ja kuntouttava koulutus
• Talouskoulu (ei ole toteutettu viime aikoina KPEDUssa)

Ammatilliseen peruskoulutukseen 
valmentavan koulutuksen aikana tutustutaan eri ammat-
tialoihin, hankitaan opiskelu- ja työelämätaitoja sekä perehdytään 
ammatilliseen koulutukseen hakemiseen.
 Koulutus on opiskelijalähtöistä ja perustuu alkukartoituksen 
jälkeen opiskelijan henkilökohtaisiin tarpeisiin ja kiinnostuksen 
kohteisiin. 
 Koulutukseen tulevien maahanmuuttajien tai maahanmuutta-
jataustaisten henkilöiden kielitaidon tulisi olla suomen tai ruotsin 
kielessä kielitaidon tasojen kuvausasteikolla tasoa A2.2.
 Oppisopimuksen ennakkojaksoa vastaava kokonaisuus sisältyy 
osana ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutuk-
seen. Ennakkojakson suoritusta ja laajuutta (30 osp) tarvitsevat 
opiskelijat voivat suorittaa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman 
mukaisesti koulutuksen osien vaihtoehdoista itselleen sopivat.

Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä (1 vuosi)

Opiskelija voi mahdollisuuksien mukaan siirtyä
• tutkintotavoitteiseen koulutukseen kesken valmentavan 
 koulutuksen
• valmentavaan koulutukseen kesken tutkintotavoitteisen 
 koulutuksen

Lisäpisteiden (6 p) saaminen yhteishaussa edellyttää 30 osaamis-
pisteen suorittamista. 

LISÄTIETOJA
opinto-ohjaaja Evelina Tyynelä, puh. 040 807 3579

evelina.tyynela@kpedu.fi

LISÄTIETOJA MAAHANMUUTTAJILLE

Ann-Louise Känsälä, puh. 040 808 5534

ann-louise.kansala@kpedu.fi

Haku 
24.5.–26.7.2016
opintopolku.fi
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Kansanopistolinjat

Kansanopistolinjat ovat vapaan sivistystyön alaista, vapaa-
tavoitteista koulutusta. Linjat ovat pituudeltaan lukuvuo-
den mittaisia. Kansanopistolinjojen opetus järjestetään 

Kälviällä, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus edulliseen asumiseen 
ja täysihoitoon opiston asuntolassa. Kansanopistolinjat ovat opin-
totukeen oikeuttavia, maksullisia koulutuksia. Kansanopistolinjat 

antavat valmiuksia jatko-opintoihin. Evääksi linjoilta jää kaikissa 
tapauksissa uutta tietoa, luovuutta ja kokemuksia. 
 
Vuosi kansanopistossa ja säilytät pisteesi 
yhteishaussa!
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Valokuvauksen päiväopinnot
Koulutus soveltuu sinulle, joka olet kiinnostunut kokopäiväisestä va-
lokuvauksen opiskelusta. Hyväksytysti suoritettuna se tuottaa sinulle 
vankan alusta alan jatko-opintoihin hakeutuessasi (mm. AMK-opinnot: 
valokuvataide, valokuvaajan ammattitutkinto).  Koulutuksen keskeinen 
sisältö: ohjaus valokuvauksen kentälle, kuvallisen ilmaisun perusteet,  
kuva-analyysi (kuvista sanoin, kuvanlukutaito,  digitaalinen valokuvaus-
tekniikka ja työnkulku, m/v-kuvaus ja pimiötyöskentely, vaihtoehtoiset 
vedostusmenetelmät, studiossa työskentely, miljöössä työskentely, 
journalistisen kuvan perusteet, henkilökohtainen valokuvailmaisu/
suuntautuminen, näyttely- ja tapahtumakäynnit, lopputyönäyttely 
(yhteisnäyttely).  

Vintage-valokuvaus
Vaihtoehtoisten valokuvausmenetelmien suosio kasvaa! Maailmalta 
kaikuu trendejä, joissa valokuvaamisen perinteiset menetelmät ja 
valokuvan materiaalisuus tekevät uutta tuloaan. Digiajan tekijät 
eivät haekaan enää analogisen kuvan estetiikkaa vain bittitehostein, 
vaan aitojen tekniikoitten synnyttämänä. Filmille kuvataan ja filmiä 
valmistetaan: markkinoille on tullut jopa uusia filmiyrittäjiä omine 
tuotemerkkeineen. Lomography-yhteisö innostaa valokuvan alku-
peräismenetelmien hyödyntämiseen, valokuvataiteilijat tuottavat 
fotogrammeja ja syanotypioita, käyttävät märkälevytekniikkaa ja 
innostuvat gravyyreistä. Suomessa pimiössä vedostamisen puolesta 
puhuvat tunnustetut valokuvataiteilijat kautta maan. 

Keski-Pohjanmaan kansanopiston valokuvauslinjalla voit perehtyä 
vaihtoehtoisiin valokuvausmenetelmiin laadukkaan valokuvausope-
tuksen kehyksissä. Opiskelet valokuvausta nykypäivän näkökulmasta 
käyttäen välineenäsi vintage-kameraa. Kuvat tuotat erilaisilla menetel-
millä pimiössä. Voit myös yhdistää valokuvauksessasi digitaalisen ja ana-
logisen maailman, jos tässä rajapinnassa työskentely kiinnostaa sinua.

Valokuvauslinjat
• Valokuvauksen 
  päiväopinnot
• Vintage-valokuvaus
43 ov
15.8.2016–26.5.2017

LISÄTIETOJA
Toimisto p. 040 8085 035 tai kurssit.kpopisto@kpedu.fi

Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, kansanopisto, Kälviä

Valokuvauslinjojen sisältö on kalibroitu muihin valokuvaus-
koulutuksiimme muodostaen kiinnostuneelle yhtenäisen 
opintoväylän. Kouluttajillamme on käytännön kokemus-

ta, ja he osallistuvat kukin genressään valokuvausalan kentän 
tapahtumiin ja keskusteluihin. Luennoitsijoina on tunnustettuja 
valokuvausalan toimijoita. Kouluttajat ryhmineen ovat mukana 
myös kansainvälisissä tapahtumissa, kuten WorldPinHoleDay ja 
SlowArtDay, sekä työpajojen järjestäjänä. Näistä maan laajuudella 
tunnetuin on vuosittainen Valokuvan Pyöreä Pöytä, joka kokoaa 
Kälviän toimipaikkaan valokuvauskentän väkeä eri puolilta Suomea. 

Kustannukset
Koulutus on maksullista.

Huom!  Linjan maksun voi suorittaa sovituissa erissä.

Opintotuki
Opintotukea on mahdollista saada voimassa olevan opintotu-
kilain mukaisesti. Tarkempia tietoja www.kela.fi.

Vuosi kansanopistossa ja säilytät pisteesi 
yhteishaussa!

Hakeminen
Hakuaika 1.1.–20.7.2016
Täytä hakulomake osoitteessa www.kpedu.fi/kansanopisto
Hakulomakkeen voit myös tilata toimistolta p. 040 808 5035
tai tulostaa kotisivuiltamme ja lähettää sen osoitteeseen:
Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, Kansanopisto,
Opistontie 1, 68300 Kälviä.
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Tanssilinja

Opintotuki
Opintotukea on mahdollista saada voimassa olevan opintotu-
kilain mukaisesti. Tarkempia tietoja www.kela.fi.

Hakeminen
Hakuaika 1.1.–20.7.2016
Täytä hakulomake osoitteessa www.kpedu.fi/kansanopisto
Hakulomakkeen voit myös tilata toimistolta p. 040 808 5035
tai tulostaa kotisivuiltamme ja lähettää sen osoitteeseen:
Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, Kansanopisto,
Opistontie 1, 68300 Kälviä.

43 ov
15.8.2016–26.5.2017

LISÄTIETOJA
Toimisto p. 040 8085 035 tai kurssit.kpopisto@kpedu.fi

Keski-Pohjanmaan Kansanopiston tanssilinjalla voit kehittää 
taitojasi tanssijana ja syventää tietämystäsi tanssin kentästä. 
Opinnot luovat hyvän perustan myöhempiin tanssijan, 

tanssinopettajan tai koreografin ammattiopintoihin. 
 Opetus tarjoaa vuoden aikana kattavan kuvan siitä, mitä tanssi 
ja tanssin koulutus on nykypäivänä Suomessa ja ulkomailla. Vuosi 
rakentuu intensiivisistä tanssiopinnoista, ja sen aikana harjoitellaan 
erilaisia tanssilajeja, herätellään itsenäistä taiteellista ajattelua 
ja tutustutaan tanssin kentällä erilaisiin toimintaympäristöihin. 
Vuoden aikana tehdään useita eri produktioita, joissa on mah-
dollisuus tutustua tanssijan työhön ja toisaalta kokeillaan myös 
oman koreografian tekemistä. Koulutus antaa eväitä oman tien 
löytämiseksi ja omien tavoitteiden kirkastamiseksi alasta riippu-
matta. Omaa elämää, elämäntilannetta ja omaa itseä kehitetään 
kokonaisvaltaisesti läpi koko lukuvuoden taideaineiden lisäksi 
oman opintopolun sekä hyvinvoinnin ja elämisentaidon opinto-
jaksoilla. Vapaasti valittavilla opintojaksoilla on tarjolla erilaisia 
vaihtoehtoja. 
 Opetus on monipuolista ja korkealaatuista. Tanssin opettajina 
on laaja kaarti alansa huippuja, jotka toimivat aktiivisesti tanssin 
kentällä niin Suomessa kuin ulkomailla. He tuovat mukanaan 
uusimman tiedon, ja heidän opastuksellaan tulet kokemaan tai-
detanssin uusimmat virtaukset. Kansanopiston tanssilinja tekee 
yhteistyötä Kokkolan Talvitanssien kanssa. Lukuvuoden aikana 
tehdään opintomatka. 

Edellisten ryhmien matkoista ja tanssilinjalla opiskelusta voit 
lukea blogeistamme:
http://www.sharedvisions.blogspot.com
http://www.tanssilinjanblogi.blogspot.fi/

Kustannukset
Koulutus on maksullista.

Huom! Linjan maksun voi suorittaa sovituissa erissä.

Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, 
kansanopisto, Kälviä

Vuosi kansanopistossa ja säilytät  
pisteesi yhteishaussa!
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Teatterilinja
43 ov
15.8.2016–26.5.2017

LISÄTIETOJA
Toimisto p. 040 8085 035 tai kurssit.kpopisto@kpedu.fi

Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, 
kansanopisto, Kälviä

Vuosi kansanopistossa ja säilytät pisteesi
yhteishaussa!

Hakeminen
Hakuaika 1.1.–20.7.2016.
Täytä hakulomake osoitteessa www.kpedu.fi/ kansanopisto.
Hakulomakkeen voit myös tilata toimistolta p. 040 808 5035
tai tulostaa kotisivuiltamme ja lähettää sen osoitteeseen:
Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, Kansanopisto,
Opistontie 1, 68300 Kälviä.

Tahdotko näytellä, tanssia ja laulaa, samanaikaisesti ja erik-
seen? Haluatko kehittää itseäsi näillä taiteenaloilla harras-
tajana vai suunnistatko taidealan ammattilaiseksi? Kaikissa 

tapauksissa teatterilinja on juuri sinulle sopiva kansanopistolinja! 
Vuoden aikana opiskellaan monipuolisesti näyttelemistä, musiikkia 
ja laulua sekä tanssia ja liikettä. Omaa elämää, elämäntilannetta ja 
omaa itseä kehitetään kokonaisvaltaisesti läpi koko lukuvuoden 
taideaineiden lisäksi myös oman opintopolun sekä hyvinvoinnin ja 
elämisentaidon opintojaksoilla. Vapaasti valittavilla opintojaksolla 
on tarjolla erilaisia vaihtoehtoja.

Keskeiset sisällöt
Näyttelijäntyö, liike ja tanssi, musiikki ja laulu, taidevaikuttaminen 
ja esitystoiminta, dramaturgia ja näytelmäanalyysi, elämisentaito ja 
hyvinvointi, yhteisöllisyysopinnot sekä oma opintopolku.

Teatterilinjalla sinua opettavat teatteri-, tanssi- ja musiikkialan 
ammattilaiset, joilla on pedagoginen pätevyys tai kattava kokemus 
kouluttajana. Teatterilinjan tanssiopetuksessa lainataan tanssilinjan 
vierailevia alan huippuopettajia. Teatteri antaa sinulle mahdollisuuk-
sia kehittää omia ilmaisu-, esiintymis- ja elämisentaitojasi koko-
naisvaltaisesti sekä valmiuksia hakeutua jatko-opintoihin esittävän 
taiteen ammatillisiin koulutuksiin.

Kustannukset
Koulutus on maksullista.

Huom!  Linjan maksun voi suorittaa sovituissa erissä.

Opintotuki
Opintotukea on mahdollista saada voimassa olevan opintotu-
kilain mukaisesti. Tarkempia tietoja www.kela.fi.
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Linja on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet humanistisella 
ja kasvatusalalla, sosiaali- ja terveysalalla tai nuoriso- ja 
vapaa-aika-alalla tai haluat suuntautua kyseisille aloille. 

Linjalla opiskellaan käyttäen erilaisia luovan toiminnan menetelmiä 
ja käytännön harjoituksia. Käytyäsi linjan sinulla on omaan työhösi 
lisää inspiraatiota ja konkreettisia työvälineitä. Opiskelun ohessa 
lisäät omaa hyvinvointiasi.

Luovuuden iloa  -linja
20 ov
9.1.–26.5.2017 

Kustannukset
Koulutus on maksullista.

Huom! Linjan maksun voi suorittaa sovituissa erissä.

Opintotuki
Opintotukea on mahdollista saada voimassa olevan opintotu-
kilain mukaisesti. Tarkempia tietoja www.kela.fi.

Vuosi kansanopistossa ja säilytät  
pisteesi yhteishaussa!

Hakeminen
Hakuaika 1.9.–30.11.2016
Täytä hakulomake osoitteessa www.kpedu.fi/kansanopisto
Hakulomakkeen voit myös tilata toimistolta p. 040 808 5035
tai tulostaa kotisivuiltamme ja lähettää sen osoitteeseen:
Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, Kansanopisto,
Opistontie 1, 68300 Kälviä.

LISÄTIETOJA
Toimisto p. 040 8085 035 tai info.kansanopisto@kpedu.fi

Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, 
kansanopisto, Kälviä

46



Aikuisten maahanmuuttajien 
valmentava koulutus 
43 ov
15.8.2016–26.5.2017

LISÄTIETOJA
Toimisto p. 040 8085 035 tai info.kansanopisto@kpedu.fi

Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, 
kansanopisto, Kälviä

Maahanmuuttajien kieli- ja työelämävalmiuksia edistävä 
koulutus on tarkoitettu sinulle maahanmuuttaja, jolla 
on suomen kielen luku- ja kirjoitustaito.

Koulutuksen tavoitteet
Suomen kielen taitojen parantaminen sekä ammatilliseen koulu-
tukseen ja työelämään ohjautuminen. 

Koulutus järjestetään pääsääntöisesti Keski-Pohjanmaan kansan-
opistolla Kälviällä sekä yrityksissä. Opistolle on Kokkolan keskus-
tasta matkaa noin 16 kilometriä. Koulupäivien aikataulu on sovitettu 
linja-autojen aikatauluihin.

Kustannukset
Opiskelu ja lounas ovat opiskelijoille maksuttomia. Opiskelua varten 
on mahdollista hakea opinto- ja kotouttamistukea.

Hakeminen
Hakuaika 1.1.–31.5.2016. 
Täytä hakulomake osoitteessa www.kpedu.fi/kansanopisto.
Hakulomakkeen voit myös tilata toimistolta p. 040 808 5035 
tai tulostaa kotisivuiltamme ja lähettää sen osoitteeseen:
Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, Kansanopisto, 
Opistontie 1, 68300 Kälviä.

Koulutuksen keskeinen sisältö:
• suomen kieli
• yhteiskuntatietous ja kulttuuri
• tietotekniikka
• matematiikka
• liikunta ja terveystieto
• ammatinvalinta
• työelämätietous ja työnhaku
• ohjattu työssäoppiminen

Työssäoppiminen ja teoriaopinnot kulkevat rinnakkain koko 
opiskelun ajan.

Vuosi kansanopistossa ja säilytät 
pisteesi yhteishaussa!
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LISÄTIETOJA
Toimisto p. 040 8085 035 tai info.kansanopisto@kpedu.fi

Linjan vastuuopettajana toimii Sari Hiltunen. Sarille voit

laittaa sähköpostia ja kysyä opetukseen liittyvistä asioista

sari.hiltunen@kpedu.fi

Virtaset 
–Eväitä itsenäiseen elämään -linja 43 ov 
Linjalla voit tutustua työhän ja työelämään. Opiskelet myös 
yhteiskunnallisia aineita ja elämänhallintataitoja. Opinnot ovat 
käytännönläheisiä ja tukevat itsenäistymistäsi. Linja on tarkoitettu 
erityistä tukea tarvitsevalle nuorelle tai aikuiselle.

Mediavirtaset-linja 37 ov
Linjalla sinulla on mahdollisuus tutustua median maailmaan teke-
mällä ja kokemalla. Tutustumme eri medioihin käytännön kautta.
Teemme yhteistyötä Mediakeskus Limen ja Radio Valon kanssa. 
Sinulta edellytetään atk:n perustaitoja sekä kykyä työskennellä 
ryhmässä. Linjalla voivat opiskella kaikki media-alasta kiinnostuneet, 
myös erityistä tukea tarvitsevat henkilöt.

Taidevirtaset-linja 37 ov
Linjalla sinulla on mahdollisuus kehittää omaa ilmaisua ja vuorovai-
kutustaitojasi teatterin, musiikin, kuvataiteen ja tanssin keinoin. Linja 
koostuu yhteisen teeman mukaisista taidepäivistä, jolloin syvennyt 
viikoittain tiettynä päivänä yhteen taidealaan. Voit opiskella joka 
päivä ja osallistua kaikkiin taideaineisiin tai voit poimia kiinostavat 
taidepäivät ja osallistua vain niihin päiviin. Sinulta edellytetään mie-
lenkiintoa taiteelliseen ilmaisuun sekä valmiuksia toimia ryhmässä. 
Linjalla voivat opiskella kaikki taiteen tekemisestä kiinnostuneet, 
myös erityistä tukea tarvitsevat henkilöt.

Linjat erityistä tukea  
tarvitseville nuorille ja aikuisille 

• Virtaset   
– Eväitä itsenäiseen 

 elämään -linja 43 ov 
• MediaVirtaset-linja 37 ov  
• TaideVirtaset-linja 37 ov

43 ov
15.8.2016–26.5.2017

Toimipaikka: Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, 
kansanopisto, Kälviä

Kustannukset
Koulutus on maksullista.
Maksun voi suorittaa useammassa erässä. 
Huom! Kuljetuspalvelua tulee hakea erikseen kaupungilta.

Vuosi kansanopistossa ja säilytät 
pisteesi yhteishaussa!

Hakeminen
Hakuaika 1.1.–31.5.2016
Täytä hakulomake osoitteessa www.kpedu.fi/kansanopisto
Hakulomakkeen voit myös tilata toimistolta p. 040 808 5035
tai tulostaa kotisivuiltamme ja lähettää sen osoitteeseen:
Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, Kansanopisto,
Opistontie 1, 68300 Kälviä.
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@
KPEDUN HAKUTOIMISTO vastaa 
numerossa 040 808 5010 sekä 
sähköpostitse osoitteessa 
hakutoimisto@kpedu.fi

Hakutoimisto on avoinna koko kesän.

Kysymyksiä?
Kysy 
ammatillisesta 
koulutuksesta
Aapo Opolta

kpedu.fi

??
?

Jos ei ole ideoita, voi 
katsella videoita!
Tutustu koulutustarjontaamme 
katsomalla koulutusten 
esittelyvideoita osoitteessa 
www.kpedu.fi 

1. Valitse mitä haluat isona tehdä!

2. Jätä hakemus 15.3. mennessä > www.opintopolku.fi

3. Jää odottamaan vastausta 

Ammattilaisia tarvitaan aina. Keski-Pohjanmaan ammattiopiston koulutustarjonnasta voit valita 
useista eri aloista ja tutkinnoista sinulle sopivimman. Tutustu koulutustarjontaamme ja pyydä 
apua opinto-ohjaajaltasi. Mieti hakutoiveet huolellisesti, koska järjestys on sitova. 

Huomaathan, että jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulu-
tutkinnon, voit hakea ammatillisiin perustutkintoihin erillishaun kautta. 
www.kpedu.fi/erillishaku
Alkavat aikuiskoulutukset löydät www-sivuiltamme www.kpedu.fi.

Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan 16.6.2016. Valituille postitetaan valintakirje ja 
luvan antaneiden nimet julkaistaan nettisivuillamme www.kpedu.fi. Valintakirjeen sisältämä opis-
kelupaikan vastaanottoilmoitus tulee palauttaa palautuskuoressa mahdollisimman pian, mutta vii-
meistään 30.6.2016.

Lisähaku vapaaksi jääneille paikoille järjestetään Opintopolussa yhteishaun jälkeen. 
www.opintopolku.fi

Opetushallituksen hakujärjestelmä sulkeutuu 15.3.2016 klo 15. Sen jälkeen hakemuksia ei oteta 
vastaan. Jos haet harkintaan perustuvassa haussa, sinun tulee toimittaa valintaa tukevat liitteet 
hakuaikana hakutoimistoon: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Hakutoimisto, Närvilänkatu 8, 
67100 Kokkola. 

Hakeminen on helppoa!
Näin haet yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen


