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yhteishaku

Yhteishaku on tarkoitettu
perusopetuksen, lukion tai
valmentavan koulutuksen
päättäville ja ilman
ammatillista tutkintoa
oleville.

18.2.-10.3.2020
www.opintopolku.fi

Yhteishaun päättymisen
jälkeen kaikki hakeutuvat
jatkuvan haun kautta.

jatkuva haku

Ammatillisen tutkinnon tai
korkeakoulututkinnon jo
suorittaneet voivat hakeutua
ammatillisiin perustutkintoihin,
ammattitutkintoihin, erikoisammattitutkintoihin tai niiden
tutkinnon osiin jatkuvassa
haussa.

ympäri vuoden
www.kpedu.fi
VALMA-HAKU
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OSUVAKOULUTUS
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Hae netissä opintopolku.fi

lyhytkurssit
korttikoulutukset
www.osuvakoulutus.fi

Kansanopistolinjat

työvoimakoulutukset

www.kpedu.fi/kansanopisto

www.te-palvelut.fi

Ammatillinen koulutus
PERUSTUTKINNOT | Valmentava koulutus | Kansanopistolinjat | ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
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Tervehdys
ammattiopistosta!
Kädessäsi on uusi Hakijan opas, sen kautta saat
välähdyksen Keski-Pohjanmaan ammattiopiston laajasta
koulutustarjonnasta. Ammatillinen koulutus on asiakaslähtöistä, sillä opintopolut suunnitellaan yksilöllisiksi ja
joustaviksi jokaista opiskelijaa kuunnellen. Osaamisen
hankkiminen tapahtuu entistä enemmän työpaikoilla,
oppilaitoksen monipuolisissa oppimisympäristöissä,
simulaatiossa ja verkko-opinnoissa. Työpaikalla tapahtuva oppiminen toteutetaan joko oppisopimuksella
tai koulutussopimuksella. Tulevaisuuden työelämässä
tarvitaan uudenlaista osaamista ja ammattitaitoa, johon
saat valmiuksia opiskellessasi meillä.
Kaikki perustutkinnot ovat laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Ne sisältävät ammatillisia tutkinnon osia ja yhteisiä
tutkinnon osia, joita tarvitaan sekä ammattityössä että
jatko-opinnoissa. Jokaisen perustutkinnon lisäksi meillä
voi suorittaa lukio-opintoja, urheiluakatemiaopintoja
tai väyläopintoja ammattikorkeakouluun. Monipuoliset
mahdollisuudet opiskella vahvistavat valmiuksia kohti
työelämää, yrittäjyyttä, ammattikorkeakoulua tai yliopistoa.
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Perustutkintojen lisäksi meillä voi opiskella ammatti- ja
erikoisammattitutkintoja. Lisäksi järjestämme yhteistyössä TE-palvelujen kanssa työvoimakoulutusta, tarjoamme vapaan sivistystyön opintoja Kansanopistossa
sekä palvelemme työelämää Osuvakoulutus Oy:n koulutus- ja palvelutarjonnalla. Vastaamme monipuolisella
koulutustarjonnalla jatkuvan oppimisen haasteeseen
ja mahdollistamme nopeat reagoinnit sekä yksilön että
työelämän osaamistarpeisiin.
Me tarjoamme koulutusta, joka tukee jokaisen henkilökohtaista kasvua kohti työelämää tai uutta uraa
työelämässä tai yrittäjänä. Kysy lisää. Autamme sinua
tavoitteessasi kohti päämäärää.
Tule meille opiskelemaan tulevaisuuden osaajaksi!

Sirkku Purontaus, rehtori

kv-vaihdosta
kielitaitoa ja monikulttuurisuutta!
luomme mahdollisuuksia
kasvaa tulevaisuuden
osaajaksi ja elinikäiseksi
oppijaksi

arvokkaita
kontakteja
työelämään jo
opintojen aikana
Opintopolullasi ei
mitata aikaa vaan
osaamista

opiskelupolkusi
suunnitellaan
henkilökohtaisesti
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Miten haen opiskelijaksi?
JATKUVA HAKU
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Ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon jo suorittaneet voivat hakeutua ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin, erikoisammattitutkintoihin tai niiden tutkinnon
osiin jatkuvassa haussa.
Yhteishaun päättymisen jälkeen myös ilman opiskelupaikkaa
olevat nuoret hakeutuvat koulutukseen jatkuvan haun kautta.
Jatkuvan haun hakemus tehdään osoitteessa www.kpedu.fi.
Työttömille tai työttömyysuhan alaisille järjestetään työvoimakoulutusta, joihin haku tapahtuu osoitteessa www.te-palvelut.fi.

YHTEISHAKU

Kutsumme kielikokeeseen hakijat, joiden äidinkieli ei ole suomi,
eikä kielitaitoa voida muutoin todeta.

Yhteishaku on tarkoitettu ensisijaisesti perusopetuksen ja
valmentavan koulutuksen päättäville nuorille.

HARKINTAAN PERUSTUVA VALINTA

Yhteishaussa voivat lisäksi hakea muut vailla ammatillista tutkintoa olevat.

Voit hakea yhteishaussa harkinnanvaraisesti kaikkiin ammatillisen
koulutuksen hakutoiveisiin, jos sinulla on jokin erityinen syy, johon
haluat vedota.

Yhteishaku järjestetään keväällä ja hakemus täytetään osoitteessa www.opintopolku.fi.

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

Harkinnanvaraisen valinnan syitä ovat
- oppimisvaikeudet
- sosiaaliset syyt
- tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen hallinta
- koulutodistusten puuttuminen (jos olet keskeyttänyt
peruskoulun)
- koulutodistusten vertailuvaikeudet (jos haet ulkomaisella
todistuksella).

Jos pohjakoulutuksesi on lukio, et voi käyttää hakeutumisessa
perusopetuksen päättötodistusta.

Lisätietoja yhteishaussa hakemisesta löydät Opintopolku.fisivustolta.

Hakeutuminen tapahtuu perustutkintoihin ja osaamisala valitaan
HOKSn teon yhteydessä opintojen kuluessa.
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KIELITAITO

Aloitus

Varmistetaan, onko valitsemasi tutkinto sopiva.
Tarvitsetko koko tutkinnon vai vain tutkinnon
osan/osia?

Mikä HOKS?
Opiskelijan henkilökohtainen osaamisen
kehittämissuunnitelma

Osaamisen tunnistaminen

Aiempi osaamisesi selvitetään ja tunnistetaan. Voit osoittaa
osaamisesi todistuksilla tai muulla selvityksellä. Esim:
- tutkintotodistukset
- suoritetut kurssit
- työkokemus

Osaamisen
tunnustaminen

- työpajatoiminta
- harrastukset
- kartoitukset

Tunnistettu osaamisesi kirjataan HOKS:iin niiltä osin
kuin se vastaa tutkinnon
perusteiden ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita.

Osaamisen
osoittaminen

Osaaminen osoitetaan
näytöillä. Näytöt tehdään
työpaikoilla työtehtäviä
tehden. Opiskelijalle annetaan mahdollisuus näytön itsearviointiin.

HOKS suunnitellaan ja tehdään yhdessä opiskelijan ja
vastuuohjaajan tai opinto-ohjaajan kanssa. HOKS perustuu
opiskelijan oman opiskelun ja uran suunnitteluun, yksilöllisiin
valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja tarvittaviin ohjaus- ja
tukitoimiin. Suunnitelmaa tarkistetaan ja päivitetään koko
opintojen keston ajan.

Urasuunnittelu

Urasuunnittelulla tarkoitetaan uran ja sen kehittymisen suunnitelmallista
tukemista. Tavoitteena
on, että osaamisesi soveltuu tulevaan työhösi tai
jatko-opintoihin.

Osaamisen
arviointi

Näytön arvioivat pääsääntöisesti työpaikan edustaja
ja opettaja, jotka antavat
sinulle myös kehittävää palautetta.

Puuttuvan osaamisen hankkiminen

Osaamista hankitaan erilaisissa oppimisympäristöissä,
kuten työpaikoilla, oppilaitoksen työpajoissa ja muissa
tiloissa sekä verkko-oppimisympäristöissä.

Valmistuminen

Saat todistuksen siitä, mitä olet koulutuksessa suorittanut;
- Koko tutkinnon tai tutkinnon osien suorittamisesta
- Valma-koulutuksen suorittamisesta tai koulutukseen
osallistumisesta.
Henkilökohtaisessa osaamisen kehittämisen suunnitelmassa tulee myös näkyä jatkosuunnitelmat eli se, mitä
teet opintojen päätyttyä.
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PERUSKOULUN SUORITTANEEN
PISTEET 2020 YHTEISHAUSSA
Peruskoulu suoritettu vuonna 2020 tai 2019

6 p tai

Muut suoritetut opinnot 2020 tai 2019		
6p
- Kymppiluokka (1100 h)
- Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus
VALMA (30 osp)
- Kansanopistolinja (28 ov)
- Lukioon valmistava koulutus LUVA (25 kurssia)
Yleinen koulumenestys			

1-16 p

Painotettavat arvosanat			

1-8 p

Työkokemus, työpajatoiminta, työkokeilu

1-3 p

Valintaperusteet
ammatillisiin
perustutkintoihin
HAKIJOIDEN PISTEYTYS
JATKUVASSA HAUSSA

1. hakutoive				2 p
Tarve koulutukselle				0-10 p
Kiinnostuneisuus/motivaatio alalle		

0-10 p

Alalle suuntautuminen			

0-10 p

LUKION SUORITTANEEN PISTEET
YHTEISHAUSSA
Yleinen koulumenestys			

1-16 p

Työkokemus, työpajatoiminta, työkokeilu

1-3 p

1. hakutoive				2 p
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sora-Tutkintojen terveydentilavaatimukset
Kun haet opiskelijaksi joihinkin alla mainituista tutkinnoista, hakulomakkeessa kysytään terveydentilaasi liittyviä
asioita. SORA-säädösten (ratkaisuja opiskeluun soveltumattomuuteen) tavoitteena on parantaa koulutuksen
ja sen jälkeisen työelämän turvallisuutta. Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen perusteella pyytää tarkempia
terveydentilatietojasi.

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:
• sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen osallistumisen,
kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva
masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma (viittomakielisen ohjauksen perustutkinnossa)
• muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden
käytännön tehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden
tai turvallisuuden
• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
• sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen 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 työpaikoilla toimimisen
• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala
Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
Rakennusalan perustutkinto, maarakennuskoneenkuljetuksen
osaamisala
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 työpaikalla
järjestettävään koulutukseen osallistumisen
• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.
Turvallisuusalan perustutkinto
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
• sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata
• sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön työtehtäviin
osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea
toimintakykyä laskeva masennus
• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
• toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelimistön sairaus.

Lisätietoja: www.oph.fi
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#tulevaisuuden

osaajaksi

lastenohjaaja
Nuoriso- ja yhteisöohjaaja
KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala
Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kälviä
Koulutuksen suoritettuasi sinusta tulee kasvatuksen- ja ohjauksen ammattilainen. Opit käyttämään eri-ikäisten kasvua, voimavaroja, identiteettiä
ja elämänhallintaa tukevia toimintamenetelmiä mm. kulttuuri-, liikunta-,
luonto- ja elämystoiminnan ohjausta sekä kansainvälisyyskasvatusta. Opetuksessa painotamme itse tekemällä ja kokemalla oppimista.
Nuoriso- ja yhteisöohjaajaksi opiskellaan Kälviän toimipaikassa. Erilaisten
tapahtumien ja toimintapäivien kautta pääset alusta alkaen tekemään oikeaa
työtä ja oppimaan alan ammattilaiseksi.
Kälviällä voit opiskella myös lastenohjaajan osaamisalaa. Lastenohjaaja
työskentelee varhaiskasvatuksen tehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän voi työskennellä myös perheiden ja
kouluikäisten lasten kanssa.
Ammatin vaatimukset
Kasvatus- ja ohjausalan ammateissa toimiminen vaatii hyviä vuorovaikutus- ja
yhteistyötaitoja, oma-aloitteellisuutta ja vastuullisuutta sekä hyvää fyysistä
ja psyykkistä terveyttä. Alan toimintaperiaatteena on toimia tasapuolisesti,
oikeudenmukaisesti ja erilaisuutta kunnioittaen.
Alalla voi erikoistua vapaaehtois- ja järjestötoiminnan, ikääntyvien toiminnan,
luonto- ja elämystoiminnan sekä ilmaisun, liikkumisen ja tukea tarvitsevien
ohjaamiseen.
Alaikäisten kanssa työskenteleviltä opiskelijoilta vaaditaan rikostaustaote.
Tutkinnon suoritettuasi voit toimia monipuolisilla työkentillä järjestöjen,
kuntien, yritysten, laitosten tai muiden yhteisöjen palveluksessa sekä itsenäisenä
ammatinharjoittajana.
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kampaaja/parturi
HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO 180 op
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Hyvinvointikampus

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittanut toimii asiakaspalveluhenkisesti hiusalan ammattilaisena. Tutkinnon keskeisiä tavoitteita ovat
asiakaspalvelu, erilaiset hiusten hoito- ja kemialliset muotoilukäsittelyt ja
tuotetuntemus. Kampaajana tai parturina 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. Tärkeitä
ominaisuuksia ovat joustavuus ja sosiaalisuus sekä terve itsetunto, oman
elämän hallinta ja sisäistetty ammattietiikka.
Ammatilliset opintopolut
• Parturi tai kampaaja
• Hyvinvointikampaaja
• Hiusalan yrittäjä

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia parturina tai kampaajana mm.
työntekijänä, tuolinvuokralaisena tai itsenäisenä yrittäjänä, hiustenhoitotuotteiden myyntitehtävissä tukku- tai vähittäiskaupoissa, teatteri- ja elokuva-alalla.
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Lähihoitaja
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Hyvinvointikampus
Lähihoitajakoulutuksessa sinulla on mahdollisuus hankkia ihmisläheinen
ammatti, jonka työllistymisnäkymät ovat hyvät. Koulutus antaa hyvän teoreettisen ja käytännönläheisen osaamisen yhteistyössä työelämän kanssa.
Alueellamme tarvitaan kielitaitoisia lähihoitajia. Tarjoamme työelämän
toiveesta myös kielipainoitteista lähihoitajakoulutusta. Kirjalliset tehtävät
voit tehdä omalla äidinkielelläsi (suomi/ruotsi).
Yhtenä vaihtoehtona on ammattilukioryhmä, johon voidaan ottaa rajallinen
määrä opiskelijoita. Valinnat tehdään todistuskeskiarvon perusteella.
Ammatin vaatimukset
Lähihoitaja työskentelee eri elämänkulun vaiheessa olevien ihmisten 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 tai sairaita. Hyvät
vuorovaikutustaidot ja yhteistyötaidot ovat eduksi.
Lääkehoidon työtehtävissä tarvitaan matemaattista osaamista ja tarkkuutta.
Alaikäisten kanssa työskenteleviltä opiskelijoilta vaaditaan rikostaustaote.
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Kaikille pakolliset tutkinnon osat:
Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

Osaamisalat:
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala 75 osp
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala 75 osp
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala 75 osp
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala 75 osp
Vammaistyön osaamisala 75 osp
Otamme työelämän tarpeet huomioon osaamisalojen tarjonnassa. Toteutamme ne osaamisalat, joihin on riittävästi hakijoita.

Lähihoitajana voit työskennellä laaja-alaisesti sosiaali- ja terveysalan
tehtävissä:
• varhaiskasvatuksessa, mielenterveys- ja päihdetyössä, kotihoidossa, 		
lasten, nuorten ja perheiden palveluissa
• sairaanhoidon ja huolenpidon sekä perioperatiivisen hoitotyön
toimintaympäristöissä
• toimintaympäristöissä, joissa ikääntyvät ihmiset asuvat, ovat
hoidettavina, kuntoutumassa tai palveluiden käyttäjinä
• toimintaympäristöissä, joissa vammaiset ihmiset asuvat, opiskelevat,
tekevät työtä, ovat hoidossa, kuntoutumassa tai palvelujen käyttäjinä
• toimintaympäristöissä, joissa edistetään asiakkaan terveyttä,
turvallisuutta ja toimintakykyä
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Lähihoitaja
- kielipainotteinen ryhmä
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Hyvinvointikampus

Vår region behöver språkkunniga närvårdare. Vi svarar på arbetslivets
önskan och ger en möjlighet att studera grundexamen inom social- och
hälsovård i en språkberikad grupp, där undervisningen ges mest på finska.
Till finska studeranden bjuder vi 9 kp mera svenska för närvårdare studier.
Skriftliga uppgifter kan göras antingen på finska eller svenska enligt den
studerandes eget val.
I gruppen finns finskspråkiga och svenskspråkiga studerande, som vill lära
sig mera av det andra inhemska språket och vill få mera självförtroende att
använda det i umgänget med andra. I gruppen finns det ofta också tvåspråkiga studerande. Du får skriva uppgifter och prov på ditt eget modersmål.
Vi stöder och uppmuntrar dig att förstå och använda det andra inhemska
språket. Du kan göra dina inlärningsperioder antingen på svensk- eller
finskspråkiga arbetsplatser.
Tärkeintä on oma motivaatio uuden oppimiseen! Kielitaito kehittyy vähitellen.
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turvallisuusvalvoja
TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus
Turvallisuusala on kehittyvä ja kasvava ala. Turvallisuusalan perustutkinnon
suoritettuasi sinulla on valmiudet toimia onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa sekä rikollisen toiminnan ennaltaehkäisyssä. Turvallisuusvalvojan
tekniseen osaamiseen kuuluu valvontajärjestelmien, kuten rikosilmoitin-,
kameravalvonta-, paloilmoitin- ja kulunvalvontajärjestelmien suunnittelu,
soveltuvin osin tapahtuva asentaminen sekä järjestelmien käyttö ja käytönopastus. Opinnoissa perehdyt riskiarviointiin, turvallisuussuunnitteluun,
kouluttamiseen sekä turvallisuuden ylläpitämiseen.
Ammatin vaatimukset
Turvallisuusvalvojalta edellytetään hyviä sosiaalisia taitoja, omatoimisuutta,
kielitaitoa, asiakaspalveluhenkisyyttä ja kykyä toimia ongelmallisissa tilanteissa – myös paineen alla. Hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto on alalla välttämätöntä. Työnsaanti turvallisuusalalta edellyttää nuhteettomuutta; alalla
työskentelevällä ei saa olla väkivalta-, huume- eikä epärehellisyysrikoksia.
Ammatilliset opintopolut
Opinnoissasi voit erikoistua vartiointi-, pelastus-, tai turvallisuustekniseen
toimintaan alla olevien opintopolkujen kautta:
•
•
•
•
•

Vartija ja järjestyksenvalvoja
Turvallisuusalan yrittäjä
Turvallisuusalan tekniikka
Kiinteistö- ja toimitilaturvallisuus
Turvallisuusasiantuntija

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia turvallisuusvalvojana esimerkiksi
vartiointi- ja kiinteistönhoito-, turvatarkastus-, järjestyksenvalvonta-, vastaanottopalvelu-, turvasuojaus- sekä kuljetusten turvaamistehtävissä. Turvallisuusalan
osaamista voit hyödyntää myös muiden alojen, kuten esimerkiksi kaupan,
sosiaali- ja terveysalan ja vakuutusalan työtehtävissä.
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ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA
HYVINVOINTITEKNOLOGIA-ASENTAJA
Tietoliikenneasentaja
IT-TUKIHENKILÖ
OHJELMISTOKEHITTÄJÄ
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (datanomi) ja tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto (ICT-asentaja) yhdistyvät yhdeksi tutkinnoksi
1.8.2020 alkaen.
Tietotekniikan ala on innovatiivinen ja nopeasti muuttuva. Parhaat keksinnöt
ovat usein käyttäjäystävällisiä. Hyviä esimerkkejä ovat mm. navigointilaitteet, kuntoilua ja terveyttä ilmaisevat mittarit, kulunseuranta, hälytys- ja
valvontalaitteet sekä tietokoneet ja ohjelmistot. Kaikkia näitä suunnitellaan
ja kehitetään tietotekniikan avulla.
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa opiskelet perusteita tietoteknisen
ympäristön hallinnasta mm. käyttöjärjestelmistä, lähiverkoista sekä oheislaitteista. Suuntautumisopinnoissa syvennät osaamistasi elektroniikka-asentajaksi,
hyvinvointiteknologia-asentajaksi, tietoliikenneasentajaksi, IT-tukihenkilöksi
tai ohjelmistokehittäjäksi.
Tuemme opiskelijoiden kansainvälistymistä tarjoamalla kv-vaihtojaksoja ja
opiskelijan on mahdollista kehittää yrittäjyysvalmiuksia asiakastöiden parissa.
Lisäksi valmennamme opiskelijoita ammattitaidon SM-kilpailu Taitajiin.
Ammatin vaatimukset
Alalla työskentely vaatii oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisukykyä, luovuutta,
joustavuutta, luotettavuutta sekä hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.
Tekniikan nopea kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitoa.
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Ammatilliset opintopolut
Ammatilliset opintopolut
• Elektroniikka-asentaja
• Hyvinvointiteknologia-asentaja

• Tietoliikenneasentaja
• IT-tukihenkilö
• Ohjelmistokehittäjä

Suuntautuminen valitaan ensimmäisen vuoden keväällä. Toteutamme ne
tutkintonimikeopinnot (2-3), joihin on riittävästi hakijoita.
Elektroniikka-asentajan työtehtävät voivat vaihdella elektroniikkalaitteiden
valmistuksesta niiden asennus-, huolto- ja korjaustöihin sekä myyntiin. Tuotteisiin kuuluvat mm. tietokoneet, terveydenhuollon laitteet sekä mittaus- ja
tarkkailulaitteet. Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä mm. elektroniikkateollisuudessa tai huoltoliikkeissä.
Hyvinvointiteknologia-asentajan ammatti edellyttää sosiaali- ja tervysalan
toimintaperiaatteiden ja arvojen huomioimista. Työtehtävinä voivat olla mm.
turvalaitteiden ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien asentaminen, hyvinvointiteknologian hyödyntäminen sekä asiakkaiden opastaminen hyvinvointiteknologian turvallisessa käytössä. Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä mm.
sosiaali- ja terveysalalla tai itsenäisenä yrittäjänä.
Tietoliikenneasentajan työtehtäviin kuuluvat erilaisten tietoliikennelaitteiden ja
-järjestelmien asennus- ja kunnossapitotyöt työmaalla tai asiakkaan toimitiloissa.
Työtehtäviä ovat myös mittauslaitteiden hallinta, tulosten tulkinta sekä vianhaku
ja korjaus. Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä mm. teleoperaattoreiden
tai alan laitteita valmistavan elektroniikkateollisuuden palveluksessa.
IT-tukihenkilö selvittää ja ratkaisee tieto- ja viestintätekniikan laitteisto-,
verkko- ja tulostusongelmia. Vika- ja häiriötilanteiden selvittely on olennainen osa työtä. Työhön kuuluu myös käyttäjien opastusta ohjelmistoihin
ja laitteistoihin liittyvissä asioissa. Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä
mm. it-tukipalveluita tarjoavissa yrityksissä, tietotekniikka hyödyntävissä
yrityksissä tai järjestöissä.
Ohjelmistokehittäjä työskentelee ohjelmistojen suunnittelun, toteutuksen,
testauksen, kehityksen ja ylläpidon tehtävissä. Ohjelmiston suunnittelu tehdään asiakkaan tarpeiden pohjalta, ja se voi kohdistua joko uuteen ohjelmistoon tai jo käytössä olevan kehittämiseen. Työ on usein tiimityötä. Tutkinnon
suoritettuasi voit työskennellä mm. ohjelmointialan yrityksissä.
Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. ICT- tai hyvinvointiteknologiaasentajana ja ylläpitäjänä, IT-tukena, sovellusneuvojana, ohjelmoijana, Web
Designerina, teknisenä myyjänä, valvonta- ja hälytysjärjestelmien asentajana
tai ylläpitäjänä sekä itsenäisenä yrittäjänä.
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merkonomi
LIIKETOIMINNAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus
Kauppa on se, joka kannattaa! Tule opiskelemaan monipuolisia liiketoiminnan taitoja, joita voit hyödyntää sekä tulevassa työssäsi että omassa elämässäsi. Merkonomin tutkinnon suoritettuasi osaat toimia asiakaspalvelun ja
myynnin tehtävissä, pankin alalla, tapahtumatuottajana, toimistotehtävissä
ja/tai taloushallinnon työtehtävissä.
Merkonomiopiskelijana voit halutessasi hankkia osaamista myös ulkomailta.
Voit suorittaa opintoja myös toimimalla harjoitusyrityksessä tai jopa omassa
yrityksessäsi, osallistumalla ammattitaidon SM-kilpailuihin ja innovaatioleiritoimintaan sekä muuhun yritysten kanssa tehtävään projektitoimintaan.
Ammatin vaatimukset
Merkonomi tarvitsee työssään hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta,
tiimityöskentelytaitoja, digitaalisia taitoja sekä taloudellista ajattelukykyä.

Kaikissa
perustutkinnoissamme
on mahdollista
suorittaa myös
ammattilukioopinnot

Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia erilaisissa asiakaspalvelun ja
myynnin tehtävissä, toimistotyötehtävissä ja/tai taloushallinnon työtehtävissä esim. kaupoissa, pankeissa, vakuutusyhtiöissä, toimistoissa, B2B
-myynnissä tai omassa yrityksessä.
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jatkuva haku

Suunnitteluassistentti
TEKNISEN SUUNNITTELUN PERUSTUTKINTO 180 osp
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus
Teknisen suunnittelun perustutkinto antaa laaja-alaiset ammatilliset perustiedot ja valmiudet toimia erilaisissa avustavissa työtehtävissä rakennus-,
sähkö-, LVI-, kone- tai infra-alan toimistoissa. Suunnitteluassistentin työtehtävät liittyvät suunnitelmapiirustusten ja muiden suunnitteludokumenttien
kokoamiseen, tuottamiseen ja ylläpitämiseen, 3D-mallintamiseen, 3Dtulostamiseen ja visualisointiin tietotekniikan tarjoamien sovellusten avulla.
Suunnitteluassistentti osaa myös erilaisia toimistotehtäviä ja asiakaspalvelua
sekä osallistuu laitteiden ja ohjelmien ylläpitoon.
Ammatin vaatimukset
Työssä vaaditaan visuaalista hahmotuskykyä, loogista päättelykykyä,
yhteistyökykyä, kokonaisvaltaista näkemystä, vastuullista ja itsenäistä
työskentelyä, työn suunnittelu- ja järjestelytaitoa, johdonmukaisuutta ja
pitkäjänteisyyttä.
Koulutus ei ole mukana yhteishaussa.
Koulutukseen haetaan jatkuvassa haussa.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia yksityisissä, kaupunkien ja kuntien sekä valtion suunnittelutoimistoissa piirtäjänä, suunnitteluavustajana,
dokumentoijana ja nuorempana suunnittelijana. Voit työskennellä myös
rakennus-, LVI-, sähkö-, kone- ja infra-alan piirustuksia ja julkaisuja tuottavissa tai käyttävissä yrityksissä tai itsenäisenä yrittäjänä.
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Mediapalvelujen
toteuttaja
MEDIA-ALAN JA KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO 180 osp
Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus
Mediapalvelujen toteuttaja toimii monipuolisissa media-alan työtehtävissä
audiovisuaalisen viestinnän osaamisalalla. Mediapalvelujen toteuttajana
osallistut mediatuotteiden ja -palveluiden suunnitteluun, valmistamiseen,
tuottamiseen, markkinointiin ja jakeluun liittyviin työtehtäviin.
Koulutus antaa alan perusosaamisen lisäksi valmiuksia av-viestinnän eri osaalueisiin. Erityisosaamista voit hankkia video- ja TV-tuotannon työtehtäviin,
animaatioiden ja videotehosteiden valmistamiseen, valokuvaamiseen ja
graafiseen viestintään, ääni- ja tapahtumatuotannoissa toimimiseen, verkkopalveluiden toteuttamiseen tai painotuotannossa työskentelyyn. Lisäksi
koulutus antaa valmiuksia yrittäjyyteen.
Ammatin vaatimukset
Media-alalla tarvitaan sekä ammatillisia moniosaajia että erityisosaajia.
Työtehtävät edellyttävät tuotantoteknologian hallintaa, ongelmanratkaisutaitoa sekä luovaa ajattelua. Työ on nopeatempoista ja projektiluontoista.
Ammatissa korostuvat hyvät yhteistyötaidot ja aito halu palvella asiakasta.
Työtä tehdään usein tiimeissä, mikä edellyttää kykyä tulla toimeen erilaisten
ihmisten kanssa. Englannin kieltä käytetään yhä enemmän niin työkielenä
kuin tuotantotekniikan käytössä.
Työelämä toivoo alalle ”hyviä tyyppejä”, jotka suhtautuvat työhönsä intohimoisesti ja ovat valmiita kehittämään osaamistaan.

Perustutkinnon suoritettuasi voit työskennellä mm. tuotantoyhtiössä, mainostoimistossa, mediatalossa sekä yritysten tai julkisorganisaatioiden viestintäosastolla, itsenäisenä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana.
Ammattinimikkeinä esim. videokuvaaja, editoija, mediatoimittaja, valokuvaaja, graafikko, animoija, äänittäjä, ääni- ja valosuunnittelija, av-teknikko
tai Web Designer.

22

elintarvikkeiden valmistaja
lihatuotteiden valmistaja
Leipuri-Kondiittori
ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Elintarviketeknologian, liha-alan sekä leipomoalan osaamisalat
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus
Elintarvikealan opinnoissa saat taidot elintarvikkeiden käsittelyyn, työ- ja
tuoteturvallisuuteen, tuotetuntemukseen ja kädentaitojen kehittämiseen,
omavalvontaan ja hygieniaan.
Elintarvikkeiden valmistajan ammattiin opiskellessasi opit ruokavalmisteiden ja makeisten valmistusta sekä kasvisten ja kalan käsittelyä ja jalostusta.
Perehdyt pakkaamiseen, varastointi- ja lähettämötoimintoihin, erityistuotevalikoimiin (ruokavalio, luomu ja funktionaaliset), alan ympäristöosaamiseen ja
asiakaspalveluun. Saat hyvät perusvalmiudet yritys- ja tuotekehitystoimintaan.
Lihatuotteiden valmistajana opiskelet lihanleikkausta, lihatuotteiden ja
-valmisteiden valmistusta sekä elintarvikepakkaamista. Lisäksi tutustut täyslihatuotteiden, kauppavalmiiden ja erikoistuotteiden valmistukseen. Perehdyt
myös yritystoimintaan ja asiakaspalveluun.
Leipuri-kondiittorina opiskelet ruoka- ja kahvileivän sekä konditoriatuotteiden valmistusta. Opinnoissa tarvitaan kone- ja laitetuntemuksen lisäksi hyviä
käden taitoja. Perehdyt leipomon erilaisiin prosesseihin ja tuotevalikoimiin.
Ammatin vaatimukset
Elintarvikealan töissä vaaditaan raaka-aine- ja tuotetietoutta sekä laite- ja
menetelmätuntemusta. Työssä tarvitaan hyvää fyysistä peruskuntoa.
Elintarvikealan ammatilliset opintopolut
• Kädentaitaja
• Elintarvikemyymälätyöskentelijä
• Prosessiosaaja
• Yrittäjäksi tavoitteleva

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä mm. elintarviketeollisuudessa,
vähittäiskaupassa, liha-, valmisruoka-, kalanjalostus-, makeis- ja virvoitusjuomateollisuudessa, leipomoissa, kasviksia, marjoja jne. jalostavissa pienyrityksissä, pitopalvelu- ja kahvila-konditoriayrityksissä sekä itsenäisenä yrittäjänä.
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KOKKI
RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Ruokapalvelun osaamisala
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus
Kokkina voit työskennellä maalla ja merellä erilaisissa ravintoloissa, hotelleissa, kahviloissa, pikaruokapaikoissa sekä juhla- ja pitopalveluyrityksissä
(catering) tai perustaa vaikka oman ravintolan.
Ala on sekä mielenkiintoinen että monipuolinen, ja sinulla on mahdollisuus
tehdä erilaisia työtehtäviä mieltymystesi ja oman kiinnostuksesi mukaan.
Kokin ammatissa saat työskennellä osana keittiötiimiä valmistaen näyttäviä
lautasannoksia, isompia buffetteja vatitarjoiluna tai lounasruokaa linjastoon.
Kansainvälistyvä ravintolamaailma tarvitsee osaajia, jotka pystyvät tekemään
ruokaa niin kotimaisista kuin ulkomaisistakin raaka-aineista ottaen huomioon
annosten herkullisuuden, ulkonäön, terveellisyyden, turvallisuuden, taloudellisuuden sekä vaihtuvat ruokatrendit. Työpaikoilla tapahtuva oppiminen
on kiinteä osa opiskelua ja sinulla on halutessasi mahdollisuus suorittaa osa
myös ulkomailla esim. Ranskassa, Espanjassa tai Italiassa.
Ammatin vaatimukset
Alan työntekijältä odotetaan joustavuutta, luovuutta, hyvää makuaistia, värija muototajua, stressinsieto- ja organisointikykyä. Kokilla on mielikuvitusta,
ja hän tuntee vastuuta ruoan maittavuudesta ja turvallisuudesta. Työ on
osittain vuorotyötä. Työskentely alalla vaatii myönteistä palveluasennetta,
yhteistyökykyä, kielitaitoa ja ammatin keskeisten tietojen ja taitojen hallintaa.
Osaamisen painopisteitä ovat ruoan valmistustaidot, asiakaspalveluosaaminen sekä yhteistyö- ja tiimityötaidot.
Ammatilliset opintopolut
• Suurtalouskokki
• Ravintolakokki

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia kokkina mm. ravintoloissa, henkilöstöravintoloissa, suurkeittiöissä, pikaruokaravintoloissa, juhla- ja pitopalveluyrityksissä ja kahviloissa tai perustaa oman ravintolan.
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tarjoilija
RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Asiakaspalvelun osaamisala
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus
Tarjoilija osaa suunnitella työtään, toimia annettujen ohjeiden 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 hyvinvoinnistaan.
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 eri
kulttuureista tulevien työntekijöiden kanssa asiakkaiden hyväksi.
Ammatin vaatimukset
Alan työntekijältä odotetaan joustavuutta, omatoimisuutta, myyntihenkisyyttä, palvelualttiutta, kielitaitoa, paineensietokykyä ja halua kohdata uusia
asiakkaita eri vuorovaikutustilanteissa. Tarjoilijalla tulee olla esteettistä
silmää ja luovuutta. Ulkoisen olemuksen on oltava siisti ja huoliteltu. Työ
on yleensä vuorotyötä.
Ammatilliset opintopolut
• Liikenneasematyöntekijä
• Hotelliravintolan asiakaspalvelija
• A´la Carte -tarjoilija
• Yrittäjä
• Asiakaspalvelija

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia tarjoilijana mm. henkilöstöravintoloissa, ravintoloissa, cateringalalla, majoitusliikkeiden vastaanotoissa, juhlapalvelu- ja
matkailuyrityksissä, kahviloissa, liikenneasemilla tai pikaruokapaikoissa.
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yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
AUTONKULJETTAJA
LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Kuljetuspalvelujen osaamisala
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus
Opiskelun aikana saat tietoa ja taitoa alaan kuuluvista monipuolisista kuljetus- ja varastointitehtävistä. Opiskelussa perehdyt erilaisten ajoneuvojen
ajotekniikkaan ja huoltoon sekä opit varmistamaan ajoneuvon liikennekelpoisuuden. Opit oikeaoppista, säädösten mukaista kuormankäsittelyä eri
menetelmillä sekä tieliikennelakia ja asetuksia.
Koulutuksen aikana suoritat henkilö- ja kuorma-auton ajokortin (BC-kortti)
sekä vaarallisten aineiden ADR-ajoluvan. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi
opiskelevat suorittavat myös BECE-kortin. Tutkintoon sisältyy 280 tunnin
direktiivin mukainen ammattipätevyyskoulutus. Ilman ammattipätevyyskoulutusta ei saa toimia ammattiliikenteessä (koskee 10.9.2009 jälkeen
ajokortin saaneita).
Ammatin vaatimukset
Alan opinnot ja tuleva työ edellyttävät vastuullista ja turvallista asennetta,
oma-aloitteisuutta, ongelmien ratkaisukykyä, asiakaspalvelutaitoja, hyvää
ajo- ja perusterveyttä sekä suunnittelu- ja järjestelykykyä.
Ammatilliset opintopolut
• Kappaletavarakuljettaja
• Massatavarakuljettaja
• Ympäristöhuollonkuljettaja
Tutkinnon suoritettuasi voit toimia ajoneuvonkuljettajana erikoistuneissa kuljetusyrityksissä mm. kappaletavara-, kuriiri-, elintarvike-, rakennus-, maa-aines- tai jätekuljetusyrityksissä. Voit myös työskennellä erilaisissa ja
eri kokoisissa kuljetusliikkeissä ja liikelaitoksissa tai itsenäisenä yrittäjänä.
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Ajoneuvoasentaja
AUTOALAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Autotekniikan osaamisala
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

Ajoneuvoasentaja huoltaa, korjaa ja varustaa autoja asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Monipuolisessa työssä tarvitset koneenasennustaitoja,
sähkötekniikan ja tietotekniikan tuntemusta sekä asiakaspalvelutaitoa.
Ajoneuvoasentajalta vaaditaan lisäksi kielitaitoa sekä työtehtävissä että
asiakaspalvelutilanteissa.
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, kuten teollisuuden, logistiikan tai varaosakaupan
työtehtäviin. Oma autokorjaamo ja yrittäjyys ovat myös hyvä vaihtoehto
autoalalla.
Ammatin vaatimukset
Ajoneuvoasentajan opinnot ja tuleva työ edellyttävät asiakaspalvelutaitoja,
vastuullista asennetta ja alan tekniikan hallintaa. Lisäksi tiedon poisoppiminen ja uuden sisäistäminen on oleellista, sillä autotekniikka uudistuu
nopeasti.
Ammatilliset opintopolut
• Ajoneuvoasentaja
• Rengasasentaja
• Kuorma-auton asentaja

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. ajoneuvoasentajana autoliikkeissä, autokorjaamoissa tai huoltamoilla, erilaisissa kuljetusliikkeissä,
rengas-, diesel-, autosähkö- ja varaosaliikkeissä tai itsenäisenä yrittäjänä.
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KONEASENTAJA
KONEISTAJA
LEVYSEPPÄHITSAAJA
KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Asennuksen ja automaation osaamisala / Tuotantotekniikan osaamisala
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon tavoitteena on, että saavutat
perusvalmiudet teollisuuden erilaisiin valmistus-, käyttö- ja kunnossapitotehtäviin. Opintojen tavoitteena on tekninen perusosaaminen, kone- ja
laitetuntemus ja valmistustekniset perustaidot. Opintojen aikana opit
käyttämään tuotevalmistuksessa tarvittavia koneita sekä kokoamaan ja
asentamaan niitä. Saat perustiedot automaatiotekniikasta ja kunnossapidosta ja opit tiedonhallintaa. Opit taloudellista ajattelukykyä, kustannustietoisuutta, yrittäjyyttä ja vastuuntuntoisuutta. Opit huolehtimaan työpaikkasi
siisteydestä ja järjestyksestä, työturvallisuudesta, jätteiden käsittelystä ja
ympäristön suojelusta.
Konesentaja kokoaa ja asentaa mekaanisia koneita- ja laitteita. Hän osaa
tehdä koneiden ja laitteiden asennuksia, huoltoja ja olla mukana laitteistojen
käyttöönotossa ja korjauksissa.
Koneistaja valmistaa tarkkamittaisia koneen osia työpiirustusten mukaisesti.
Valmistuksessa käytetään sekä perinteisiä käsin ohjattavia että automatisoituja
koneita ja laitteita.
Levyseppähitsaajat valmistavat monimuotoisia teräsrakenteita, kuten
kuormaajien kauhoja, teräsrunkoisia halleja, laivoja, koneenosia, putkistoja,
säiliöitä sekä erikokoisia ja erilaisia perävaunuja, koteloita, kaappeja, säiliöitä,
palkkeja ja rakennusteollisuuden metallituotteita.
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Ammatin vaatimukset
Kädentaidot, hahmottamiskyky ja matematiikan taidot ovat työssä erittäin
tärkeitä. Ammatti vaatii tekijältään oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta,
tarkkuutta ja yhteistyökykyä. Alan tekniikan kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa ylläpitämistä ja laatuajattelua.
Ammatilliset opintopolut
• Levyseppähitsaus
• Hitsaus
• Särmäys
• CNC-koneistus
• Asentaja-koneistaja

Koneasentajana voit toimia mm. koneenasentajana tai huoltomiehenä prosessiteollisuudessa, konepajoissa ja korjaamoissa. Laaja-alainen perustutkinto
antaa hyvät valmiudet toimia useissa eri metallialan työtehtävissä.
Koneistajana voit toimia manuaalikoneistajana tai CNC-koneistajana metallituotteita ja -rakenteita valmistavissa konepajoissa, sähkö- ja elektroniikan
mekaniikkateollisuudessa, rakennus-, muovi- ja prosessiteollisuudessa tai
kone- ja moottorikorjaamoissa.
Levyseppähitsaajana voit toimia mm. konepajoissa, ohutlevyteollisuudessa,
teräsrakennevalmistuksessa, laivanrakennusteollisuudessa tai kunnossapidossa
eri teollisuuden aloilla. Laaja-alainen perustutkinto antaa hyvät valmiudet toimia
useissa eri metallialan työtehtävissä.
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laborantti
LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus
Laborantin tehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotteiden kehittämiseen,
tutkimukseen sekä teollisuuden analyyseihin. Laboratoriotyössä opit
käyttämään laboratoriovälineitä ja laitteita sekä tekemään niillä mittauksia
ja analyyseja erilaisista näytteistä, kuten. elintarvikenäytteistä, kemianteollisuus- ja ympäristönäytteistä jne. Valmistuttuasi osaat valita oikeat kemikaalit,
välineet ja laitteet sekä osaat käyttää niitä ja pitää ne toimintakunnossa.
Koulutus toteutetaan ammattikampuksen uusissa ja ajanmukaisissa laboratoriotiloissa.
Ammatin vaatimukset
Alan työntekijältä edellytetään työ- ja ympäristöturvallista ohjeiden mukaan
tapahtuvaa työskentelyä. Laboratoriossa työskennellään yksin ja tiimin
jäsenenä. Keskeisiä taitoja ovat yhteistyötaidot, vastuun ottaminen omasta
työstä sekä huolellisuus, tarkkuus ja joustavuus. Kielitaidosta on hyötyä
kansainvälisissä toimintaympäristöissä sekä vieraskielisten ohjeiden mukaan
työskenneltäessä.
Ammatilliset opintopolut
• Teollisuuslaborantti
• Elintarvikelaborantti
• Laiteanalyysiasiantuntija
• Ympäristöanalyysiasiantuntija
Alueellamme toimii Pohjoismaiden suurin peruskemikaaleja valmistava
teollisuuskeskittymä, joka tarvitsee alan osaajia sekä tutkimus- että tuotekehitystehtäviin.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia laboranttina mm. kemianteollisuudessa, paperi-, elintarvike- tai lääketeollisuudessa laadunvalvonta- tai tuotekehitystyössä sekä kunnan tai valtion laitosten laboratorioissa elintarvike- ja
ympäristövalvonnassa.
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prosessinhoitaja
PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO 180 osp
Kemianteollisuuden osaamisala
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus
Prosessinhoitaja toimii prosessiteollisuuden tuotantotehtävissä, usein
vuorotyössä. Työtehtäviin kuuluu prosessin valvontaa ja säätöä, prosessinäytteiden ottoa sekä huoltotöitä.
Prosessinhoitajana vastaat tiimissäsi itsenäisesti omasta vastuualueestasi.
Tarvitset hyvää yhteistyö- ja kommunikointitaitoa yhteydenpidossa muihin
toimijoihin. Tulevana prosessinhoitajana opiskelet prosessien sekä niihin
liittyvien laitteiden ja ohjausjärjestelmien toimintaa. Myös kunnossapitoon ja ympäristöasioihin liittyvät aiheet sekä työturvallisuus ja kemia ovat
opiskeltavia asioita.
Kemianteollisuus on yksi Suomen suurimmista teollisuuden aloista. Kokkolan ja Pietarsaaren alueella sijaitsee merkittäviä kemianteollisuuden yrityksiä.
Jatko-opiskelumahdollisuudet ovat hyvät, sillä opintoja Kokkolassa tarjoavat
sekä ammattikorkeakoulu että yliopistokeskus.
Ammatin vaatimukset
Prosessinhoitajan työssä auttaa kyky järjestelmälliseen ja pitkäjänteiseen
toimintaan. Tarvitset myös oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, huolellisuutta
sekä vuorovaikutustaitoja. Alan voimakas kehittyminen luo mahdollisuuksia, mutta vaatii samalla myönteistä suhtautumista ja valmiutta jatkuvaan
kouluttautumiseen.
Sairaudet, kuten astma ja tietyt allergiat saattavat rajoittaa työllistymismahdollisuuksia.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia prosessinhoitajana mm. peruskemikaaleja valmistavassa teollisuudessa, metallien jalostuksessa ja rikastamoissa,
öljynjalostuksessa tai biotuoteteollisuudessa, lääketehtaissa, vedenpuhdistamoissa, voimalaitoksissa ja selluteollisuudessa.
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maalari
PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Rakennusmaalauksen osaamisala
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus
Maalarit ovat erikoisosaajia, jotka tekevät erilaisin työtavoin ja menetelmin monenlaisten pintojen käsittelyä uudis- ja saneerausrakentamisen
kohteissa. Uudisrakennuksilla ja huoneistoremonteissa opiskelet tasoite-,
rakennusmaalaus-, tapetointi- ja lattianpäällystystöitä. Ammattiaineissa opit
käyttämään erilaisia materiaaleja, värejä ja pinnoitteita, mikä mahdollistaa
onnistuneen ja pitkäikäisen lopputuloksen.
Opiskelussa kiinnitetään huomiota ympäristöystävällisyyteen ja maalarin
työympäristön parantamiseen.
Meillä opiskelet aivan uudessa oppimisympäristössä, josta löytyvät ammattimainen maalauskammio sekä pintakäsiteltävien tuotteiden esikäsittely- ja
hiontakammio.
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.

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 tai
maalausalan liikkeissä asiakaspalvelutehtävissä.
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puuseppä
PUUTEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO 180 osp
Puusepänteollisuuden osaamisala
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus
Puusepänteollisuuden osaamisala antaa sinulle moninaiset perusvalmiudet
puuteollisuuden erilaisiin jatkojalostuksen työtehtäviin. Laajasta opintotarjottimesta voit valita oman mieltymyksesi ja paikallisen yritysmaailman
mukaisia opintoja.
Alueellamme on paljon pieniä ja keskisuuria puuta jatkojalostavia yrityksiä,
jotka työllistävät puualan ammattilaisia myös lähitulevaisuudessa. Puusepän
ammatissa yhdistyy monipuolisesti sekä käsityön että tekniikan merkitys.
Voit valmistaa monenlaisia tuotteita joko perinteisin työvälinein tai nykyaikaista CNC-tekniikkaa hyödyntäen. Puualan koulutus antaa halutessasi
mahdollisuuden laajentaa osaamistasi rakennus-, puutaloelementti, saha- ja
veneteollisuuden puolelle.
Ammatin vaatimukset
Puualalla keskeisintä on puun tunteminen ja sen jatkojalostaminen tuotteiksi
erilaisilla menetelmillä. On hyvä hallita oheismateriaalien ja tarvikkeiden
ominaisuudet ja käyttömahdollisuudet. Alan ammattilaisella on laaja käsitys
puun monipuolisista käyttökohteista, tuotteiden valmistusprosesseista,
niihin liittyvästä prosessinohjauksesta ja työvaihesuunnittelusta. Puualalla
työskentelevältä vaaditaan luovuutta, tarkkuutta, visuaalista hahmottamiskykyä, huolellisuutta, teknistä ajattelua ja kykyä toimia ryhmässä.
Ammatilliset opintopolut
• Puutuotevalmistaja
• Puurakentaja ja -sisustaja
• Veneenrakentaja

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. kalusteiden valmistajana ja asentajana, ikkuna- ja oviteollisuudessa, sisävalmistuskirvesmiehenä ja sisustusmaalarina rakennustyömailla, puuelementtien valmistustehtävissä, veneteollisuudessa,
koneistustehtävissä yksittäisillä CNC-koneilla tai tuotantolinjoilla, sahalaitoksissa
tai itsenäisenä yrittäjänä.
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Huom!

yhteishaussa 2021

Maarakennuskoneenkuljettaja
RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus
Koulutus antaa sinulle valmiudet toimia työkoneen kuljettajana vaativissa
ja monipuolisissa tuotanto- ja kunnossapitotöissä. Koulutuksen aikana opit
ajamaan ja käyttämään maarakennuskoneita, kuten kaivinkoneita ja pyöräkuormaajia. Erikokoisia maarakennuskoneita käytetään mm. tienrakennus-,
maarakennus- ja kunnallisteknisissä töissä sekä erilaisissa ympäristö- 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.
Oppimisympäristöinä toimivat sekä oppilaitoksen rakennustyökohteet että
alan yritysten rakennustyömaat.
Ammatin vaatimukset
Rakennusalalla ja rakennusalan koulutuksessa edellytetään työn kuormitukseen riittävää fyysistä kuntoa. Henkilöllä ei saa olla sellaisia synnynnäisiä tai
hankittuja sairauksia, jotka vaarantaisivat henkilön oman tai muiden lähellä
työskentelevien terveyden tai turvallisuuden.
Koulutus ei ole mukana yhteishaussa 2020.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia maarakennuskoneenkuljettajana mm. maarakennusalan yrityksissä, kuntien palveluksessa tai itsenäisenä
yrittäjänä.
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talonrakentaja
RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Talonrakennuksen osaamisala
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus
Talonrakentajan työ on monipuolista ja luovaa. Rakentaminen luo pitkään
näkyviä lopputuotteita, jotka näkyvät alueellisina maamerkkeinä. Ryhtymällä
rakentajaksi saat kättesi työt esille tuleville sukupolville. Työtehtävät ovat
mielenkiintoisia, 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 toimivat sekä oppilaitoksen rakennustyökohteet että
alan yritysten rakennustyömaat. Oppilaitokseemme on juuri valmistunut
nykyaikainen oppimisympäristö, johon kuuluu mm. elementtipöytä ja
siihen liittyvät työstökeskukset sekä uudenaikainen muuraus- ja laatoitusympäristö.
Ammatin vaatimukset
Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta,
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 tai rakennustarvikeliikkeissä asiakaspalvelussa.
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Toimitilahuoltaja
Kiinteistönhoitaja
PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Toimitilahuollon osaamisala | Kiinteistönhoidon osaamisala
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Ammattikampus, Kokkola
Toimitilahuoltajan ammattiin opiskellessasi opit erilaisten toimitilojen ylläpito- ja perussiivousta. Työ on monipuolista asiakaspalvelutyötä ja siihen sisältyy
erilaisia palvelutehtäviä asiakaskohteesta riippuen. Opit alalla käytettävät
aineet, menetelmät, välineet ja koneet. Perehdyt alan ympäristöosaamiseen
sekä asiakaspalveluun.
Kiinteistönhoitajan ammattiin opiskellessasi opit erilaisia kiinteistönhoitotehtäviä. Opit huolehtimaan kiinteistön yleishoidosta ja valvonnasta sisä- ja
ulkoalueilla. Perehdyt kiinteistöteknisten järjestelmien toimintaan, käyttöön
sekä huoltoon, alan ympäristöosaamiseen sekä asiakaspalveluun. Osaamisalaan voi hakeutua jatkuvan haun kautta (katso s. 6).
Ammatin vaatimukset
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työ on monipuolista asiakaspalvelutyötä.
Hyvä fyysinen peruskunto on tarpeellinen.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia toimitilahuoltajana tai kiinteistönhoitajana päiväkodeissa, kouluissa, oppilaitoksissa, vanhainkodeissa,
sairaalassa tai vaikka teollisuudessa. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelun perustutkinnon suoritettuasi voit työllistää itsesi myös yrittäjänä.  
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Sähköasentaja
automaatioasentaja
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus
Sähkö- ja automaatioalan 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 automaatioalan peruskoulutus antaa sinulle hyvät valmiudet itsesi ja ammattitaitosi edelleen
kehittämiseen sekä tietoyhteiskunnassa toimimiseen.
Ammatin vaatimukset
Ammatti vaatii tekijältään matemaattisia valmiuksia, oma-aloitteisuutta,
vastuullisuutta, huolellisuutta sekä vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaitoja.
Alan tekniikan nopea kehittyminen edellyttää ammattitaidon jatkuvaa
ylläpitämistä.
Ammatilliset opintopolut
• Automaatioasentaja
• Automaatioasentaja sähkö- ja automaatio
• Automaatioasentaja kappaletavara-automaatio
• Sähköasentaja
• Sähköasentaja sähkö- ja automaatio
• Sähköasentaja sähköverkosto
• Jatko-opinnot (AMK)

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. sähköasentajana ja automaatioasentajana rakennusten sähköasennuksia tekevässä urakointiliikkeessä,
sähkön tuotanto-, jakelu- ja siirtoyhtiöissä, teollisuuslaitoksessa asennus-,
huolto- ja kunnossapitotehtävissä, sähkötarvikeliikkeessä asiakaspalvelussa tai
itsenäisenä yrittäjänä (kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen).
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putkiasentaja
TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Putkiasennuksen osaamisala
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus
LVI-alalla opiskellessasi opit asentamaan ja huoltamaan kiinteistöjen lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteita sekä -järjestelmiä. Näitä palveluita tarvitaan
uudisrakentamisessa ja saneeraustöissä. Perinteiseen LVI-alaan liittyy myös
mittaus- ja säätötekniikkaa sekä kiinteistöautomaatiota. Lämpö, vesi ja
ilmastointi mahdollistavat terveelliset ja viihtyisät olosuhteet mm. kodeissa,
työpaikoilla, kouluissa ja päiväkodeissa. Putkiasentajan työ on tyypillisesti
itsenäistä ja kädentaidot ovat avainasemassa!
Oppilaitoksessamme on juuri valmistunut nykyaikainen oppimisympäristö,
johon kuuluu mm. uudet hybridilämmityslaitteistot.
Ammatin vaatimukset
Hahmottamiskyky, piirustusten lukutaito, hitsauksen perustaidot, yhteistyökyky rakennustyömailla eri ammattilaisten kanssa, itsenäisyys ja vastuullisuus
sekä asiakaspalveluhenkisyys ovat putkiasentajalle vahvuuksia.
Ammatilliset opintopolut
• Putkiasentaja
• Putkihitsaaja
• LVI-huoltoasentaja
• Yhdyskuntateknisen putkiston asentaja
• LVI-eristäjä

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. putki- tai ilmastointiasentajana,
huoltoasentajana tai kiinteistönhoitajana, uudis- ja korjausrakennuskohteissa,
teollisuudessa (mm. veneenrakennuksessa), tehtaiden kunnossapidossa, valtion
ja kuntien palveluksessa (mm. vesilaitos, kaukolämpölaitos), teknisenä eristäjinä,
asiakaspalvelussa alan tukkuliikkeissä tai itsenäisenä yrittäjänä.
* Talotekniikka terminä käsittää LVI-, sähkö-, kiinteistöautomaatiot sekä
sammutusjärjestelmät.
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metsäkoneenkuljettaja
METSÄALAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus
Kannuksessa koulutetaan metsäkoneenkuljettajan (ajokone ja hakkuukone) ammattiin. Metsäkoneenkuljettajan opinnoissa saat tietoja ja taitoja
koneiden käytöstä ja kunnossapidosta, ympäristön hoidosta ja -suojelusta,
metsien käsittelystä, puun tuottamisesta ja puutavaran laadun hallinnasta
sekä yritystaloudesta.
Ammatin vaatimukset
Metsäkoneenkuljettajan työ on itsenäistä ja vastuullista (kalliit koneet, puun
ostajan toiveet puutavaran laadusta ja asiakkaan metsäomaisuuden hoito).
Koneen käyttö edellyttää kuljettajalta hyvää havaintojen ja liikesuoritusten
yhteensovittamista. 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.
Metsäkoneenkuljettajan opintojen ohessa on mahdollista suorittaa myös
lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto. Lukiokoulutusta tarjoaa Kannuksen
lukio.

Metsäalan perustutkinto antaa perusvalmiudet kaikkiin metsäalan ammatteihin. Tällä alalla pääset tekemään itsenäistä ja haastavaa työtä. Metsäkoneenkuljettajat voivat toimia esimerkiksi koneyrittäjinä tai heidän palveluksessaan.

39

maaseutuyrittäjä
MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Maatilatalouden osaamisala
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus
Maatilatalouden osaamisalalla hankitaan osaaminen maaseutuyrityksen laajaalaisiin työtehtäviin. Opinnot antavat vahvan perusosaamisen kasvinviljelyyn
ja maatalouden yritystoimintaan. Valinnaisina opintoina voit opiskella esim.
tuotantoeläinten hoitoa, metsätaloutta, maatilarakentamista, peltokasvien
tuottamista ja maatalouskoneiden huoltoa ja korjausta.
Osaamisen hankkiminen suunnitellaan jokaiselle henkilökohtaisesti ja
voit joustavasti hyödyntää opinnoissasi aiempaa osaamistasi. Osaamista
voit hankkia sinulle parhaiten sopivilla menetelmillä esim. lähiopintoina,
verkko-opintoina, etäopintoina ja työpaikalla käytännön töiden ja projektien
yhteydessä. Opetusmaatila, Farmi, toimii myös yhtenä tärkeänä oppimisympäristönä. Farmilla opitaan yhdessä töitä suunnittelemalla ja tekemällä.
Ammatin vaatimukset
Maatalousalalla työskenteleminen edellyttää vastuuta omasta toiminnasta,
ympäristöstä, luonnosta ja eläimistä. Alalla työskentelevällä pitää olla hyvät
työkoneiden ja automatiikan käyttö- ja huoltotaidot, alan biologisten perusteiden hallinta, yritystoimintaosaamista sekä laatutietoisuutta. Maatalouden
ammateissa korostuvat tiedonhankinta-, yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaidot sekä kokonaisuuksien hallinta ja suunnittelukyky.
Maaseutuyrittäjän opintojen ohessa on mahdollista suorittaa myös lukion
oppimäärä ja ylioppilastutkinto. Lukiokoulutusta tarjoaa Kannuksen lukio.

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä esimerkiksi maaseutuyrittäjinä
omalla maatilalla, maatalouslomittajina, maataloustyöntekijöinä tai maatalouskaupan alalla.

40

maaseutuyrittäjä
MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Maatalousteknologian osaamisala
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus
Maatalousteknologian osaamisalalla syvennytään ja kehitytään huippuosaajaksi maatalouskoneiden korjauksessa ja huollossa, koneurakointiketjujen
ja työkoneiden käytössä sekä traktoreiden ja työkoneiden huollossa
ja korjauksessa. Kehityt metalli- ja hitsaustöissä, kone- ja huoltotöiden
asiakaspalvelutehtävissä, koneurakoinnin tuntemuksessa ja maanrakennuskoneiden käytössä. Perehdyt myös maatalous- ja konekaupan mielenkiintoisiin tehtäviin.
Osaamisen hankkiminen suunnitellaan jokaiselle henkilökohtaisesti ja
voit joustavasti hyödyntää opinnoissasi aiempaa osaamistasi. Osaamista
voit hankkia sinulle parhaiten sopivilla menetelmillä esim. lähiopintoina,
verkko-opintoina, etäopintoina ja työpaikalla käytännön töiden ja projektien yhteydessä.
Ammatin vaatimukset
Maatalousalalla työskenteleminen edellyttää vastuuta omasta toiminnasta,
ympäristöstä, luonnosta ja eläimistä. Alalla työskentelevällä pitää olla hyvät
työkoneiden ja automatiikan käyttö- ja huoltotaidot, alan biologisten perusteiden hallinta, yritystoimintaosaamista sekä laatutietoisuutta. Maatalouden
ammateissa korostuvat tiedonhankinta-, yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaidot sekä kokonaisuuksien hallinta ja suunnittelukyky.
Maaseutuyrittäjän opintojen ohessa on mahdollista suorittaa myös lukion
oppimäärä ja ylioppilastutkinto. Lukiokoulutusta tarjoaa Kannuksen lukio.

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä esimerkiksi maaseutuyrittäjinä
omalla maatilalla, urakoitsijoina (koneurakointityöt), maatalouskaupan alalla,
konehuollon ja korjauksen ammattilaisina, maatalouslomittajina tai maataloustyöntekijöinä.
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eläintenhoitaja
MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Eläintenhoidon osaamisala (kennelala)
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus
Eläintenhoidon osaamisalalla (kennelsuuntautuminen) opiskelet eläinten
hoitoon, kasvattamiseen ja kouluttamiseen liittyviä opintoja. Perusopinnoissa opiskelet sekä tuotanto- että pieneläinten hoitamista. Valinnaisissa
opinnoissa pääpaino on pieneläimissä ja etenkin koirissa. Koirien kanssa
työskennellään mm. opiston eläinhoitolassa sekä oppitunneilla omien ja
projektikoirien kanssa. Lisäksi opiskellaan pieneläinten hoitamista ja käsittelyä työskentelemällä oppilaitoksen pieneläinten parissa.
Opiskelusta valtaosa on käytäntöä: opinnoissa työskentelet alan töissä mm.
eläinhoitolassa, koirankoulutusyrityksessä ja navetassa. Koirien käsittelyä,
hoitamista ja kouluttamista harjoitellaan opiskelijoiden omilla koirilla, projektikoirilla ja asiakkaiden koirilla. Alan teoriaopinnot tukevat käytännön
oppimista, ja teoriaa päivitetään jatkuvasti alan tarpeita vastaavaksi.
Ammatin vaatimukset
Eläinalalla opiskelu ja työskentely vaativat kykyä työskennellä erilaisten eläinten kanssa, hyvää perusterveyttä, oma-aloitteisuutta, asiakaspalvelutaitoja
ja vastuullisuutta. Eläintenhoitajan on kyettävä itsenäiseen työskentelyyn.
Eläintenhoitajan opintojen ohessa on mahdollista suorittaa myös lukion
oppimäärä ja ylioppilastutkinto. Lukiokoulutusta tarjoaa Kannuksen lukio.

Tutkinnon suorittaneella eläintenhoitajalla on valmiudet työskennellä
eläinalan yrityksessä tai perustaa oma yritys.
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turkistarhaaja
MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Turkistalouden osaamisala
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus
Opiskelu turkistalouden osaamisalalla antaa sinulle valmiudet turkiseläinten
vuosikierron mukaiseen työhön ja alan yrittäjänä toimimiseen. Koulutus
sisältää kaikki alalle vaadittavat kelpoisuudet, kuten kelpoisuuden harjoittaa
itsenäisesti turkiseläinten keinosiemennystöitä. Koulutus on käytännönläheistä ja toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Osaaminen osoitetaan
näytöissä turkistiloilla.
Tutkintoon haetaan jatkuvan haun kautta (katso s.6).
Ammatin vaatimukset
Turkistiloilla kasvatetaan minkkejä, kettuja ja supikoiria. Niiden hoitaminen
vaatii eläinlajien tuntemusta ja eettisten toimintaperiaatteiden noudattamista
hoidon, jalostuksen ja ympäristön kannalta. Ala on suhdanneherkkä, minkä
vuoksi alalla vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellista suhtautumista työhön. Lisäksi vaaditaan hyvää perusterveyttä, oma-aloitteisuutta ja itsenäistä
työotetta.

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä turkistarhaajana tai turkistarhatyöntekijänä.
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hevostenhoitaja
HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 osp
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kaustinen
Hevostenhoitaja on hevostalouden ammattilainen, jonka tehtävänä on huolehtia hevosten hyvinvoinnista erilaisissa olosuhteissa ja käyttötarkoituksissa.
Kaustisella opiskelet käytännönläheisesti monipuolisessa hevosurheilukeskuksessa alan ammattilaisten ohjaamana. Opiskelijat pääsevät opintojensa
aikana oppimaan monipuolisesti työelämässä.
Erikoistumisvaihtoehdot ovat ravihevosten hoitaminen, kengittäminen,
valjaiden korjaaminen ja valmistaminen sekä hevospalveluiden tuottaminen.
Opinnoissa painotetaan hevosten kouluttamiseen, käsittelyyn ja hyvinvointiin liittyvää osaamista.
Opintojen aikana sinulla on mahdollisuus tutustua hevostenhoitajan ammattiin ulkomailla laadukkaissa kansainvälisissä työssäoppimispaikoissa ja
opiskelijavaihdossa. Voit myös suorittaa kansainvälisen Eques-tutkinnon.
Ammatin vaatimukset
Työ edellyttää aitoa välittämistä hoidettavista eläimistä, talliympäristöstä,
omasta, eläinten ja asiakkaiden turvallisuudesta sekä palvelun laadusta.
Hevostalouden osaaja tuntee eri hevosurheilulajien asettamat vaatimukset
hevosille, varusteille sekä talli- ja urheilualueille. Ammattitaitoinen hevostenhoitaja toimii sujuvasti erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa kaikkien alaan
liittyvien tahojen ja toimijoiden kanssa.
Ammattilukion lukio-opinnot suoritetaan Kaustisen musiikkilukiossa.
Lounas ja asuminen viihtyisässä asuntolassa on ilmaista.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. hevostenhoitajana, apuvalmentajana, kengittäjänä, varustehuollon ja varusteiden valmistukseen liittyvissä
tehtävissä, monipuolisesti hevospalveluja tuottavissa yrityksissä esim. hevosmatkailun, erityisryhmien ja hevosharrastamiseen liittyvissä ohjaustehtävissä
tai itsenäisenä yrittäjänä.
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hevostenhoitaja
HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 osp
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Perho
Hevostalouden perustutkinto on käytännönläheinen koulutus hevosten
parissa työskentelemisestä kiinnostuneille. Hevostaitojen ja tallitöiden
opiskelun lisäksi koulutuksessa erikoistutaan hevosharrastepalvelujen
tuottamiseen tai hevoskasvatukseen. Hevosharrastepalveluiden opinnoissa
harjoittelet mm. ratsastusta, ratsastuksen ohjaamista ja ratsastusretkien järjestämistä. Koulutuksen hyvin suorittaneilla on mahdollisuus hakea Suomen
Ratsastajainliiton hevosharrasteohjaaja-nimikettä. Hevoskasvatusopinnoissa
harjoittelet varsojen ja siitoshevosten hoitamista ja valmentamista.
Lisäksi voit valita tutkintoosi esimerkiksi näyttely- ja kilpahevosten hoitamisen, ratsastustaidon kehittämisen tai erityisryhmien hevospalvelujen
avustamisen. Koulun ratsastuksen opettajat tukevat ratsastajan kehittymistä
kokonaisvaltaisessa valmentautumisessa.
Ammatin vaatimukset
Hevosten ja talliympäristön hoidon perusteiden osaamisen lisäksi hevostalousalalla toimiminen edellyttää vastuuta omasta työstä ja turvallisuudesta,
hoidettavista eläimistä, yrityksen ympäristöstä sekä asiakkaiden turvallisuudesta ja palveluiden laadusta. Työ vaatii asiakaspalveluhenkisyyttä, sitoutumista ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Hyvä fyysinen kunto helpottaa
työskentelyä vaihtelevissa työolosuhteissa.
Lounas ja asuminen viihtyisässä asuntolassa on ilmaista.
Hevostenhoitajan opintojen ohessa on mahdollista suorittaa myös lukion
oppimäärä ja ylioppilastutkinto. Lukiokoulutusta tarjoaa Perhon lukio.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. hevosharrasteohjaajana tai
itsenäisenä yrittäjänä hevospalveluja tuottavissa yrityksissä (harrastetallit,
ratsastuskoulut, vaellustallit) tai hevostenhoitajana hevossiittolassa tai
oriasemalla.
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Luonto-ohjaaja
LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO 180 osp
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Perho

Luonto-ohjaaja toimii mm. erilaisissa riista- ja luontoalan työtehtävissä,
metsästys- ja matkailupalveluissa, metsästysseuroissa, eräoppaana, luontoalan tehtävissä tai itsenäisenä luontoyrittäjänä ohjaten esim. erilaisia
matkailuryhmiä.
Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Perhon toimipaikassa on erinomaiset
oppimisympäristöt: riistaluokka, riistateurastamo, kosteikko, melontareitit
ja hyvät jahtimaat. Oppilaitoksen lähellä sijaitseva Salamajärven kansallispuisto tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet luonnossa liikkumiseen,
virkistäytymiseen, vaellusten suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Ammatin vaatimukset
Hyvä fyysinen kunto on eduksi maastossa toimiessa. Rauhallisuus, kyky
keskittyä ja päättäväisyys ovat tarpeellisia ominaisuuksia.
Tutkintoon haetaan jatkuvan haun kautta (katso s. 6).
Ammattilukio
Haku ammattilukioon tapahtuu Perhon lukion kautta. Voit opiskella
lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon lisäksi luonto- ja ympäristöalan
perustutkinnon.

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia mm. ammattiriistanhoitajana,
ympäristönhoitajana, eräalan myyjänä.
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VALMA
AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN
VALMENTAVA KOULUTUS 60 osp

VALMA
N
30 osp
yhteisha
kuun
6 pistett
ä!
Katso s.
8

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkola, Ammattikampus

Valma-vuosi täyttä toimintaa
Valma-koulutuksen aikana on mahdollisuus tutustua eri ammattialoihin
koulutuskokeilujen ja työelämäjaksojen aikana, korottaa perusopetuksen
arvosanoja sekä vahvistaa opiskelu- ja työelämätaitoja.
Koulutus on opiskelijalähtöistä ja perustuu alkukartoituksen jälkeen opiskelijan henkilökohtaisiin tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin.
Koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä (1 lukuvuosi)
Opiskelija voi mahdollisuuksien mukaan siirtyä
• tutkintotavoitteiseen koulutukseen kesken valmentavan koulutuksen
• valmentavaan koulutukseen kesken tutkintotavoitteisen koulutuksen
Opiskelijan tulee suorittaa Valma-koulutuksessa vähintään 30 osp saadakseen yhteishaussa 6 pistettä.

Hakuaika
19.5.–21.7.2020
www.opintopolku.fi
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Kansanopistolinjat
Kansanopistolinjat ovat opintotukeen oikeuttavia, maksullisia koulutuksia. Voit
opiskella myös opintosetelirahoituksella. Linjat ovat lukuvuoden mittaisia,
mutta opiskelu on mahdollista myös lyhyemmissä jaksoissa.
Opiskelu on yhteisöllistä ja toteutuu opiskelijan omista lähtökohdista. Kansanopistossa voit myös asua opiskelija-asuntolassa. Alla lyhyet kuvaukset
lukuvuoden 2020-21 kansanopistolinjojen sisällöistä. Kysy rohkeasti lisää!

Haku kansanopistolinjoille avautuu
tammikuussa 2020 ja linjat alkavat
elokuussa 2020
Keski-Pohjanmaan kansanopisto
p. 040 808 5035
info.kansanopisto@kpedu.fi
www.kpedu.fi/kansanopisto
Opistontie 1, 68300 Kälviä

Erityistä tukea tarvitseville yli 16-vuotiaille on tarjolla omia kansanopistolinjoja. Virtaset-, TaideVirtaset-, Seppäset- ja Himaset-linjoilla opiskelu
on käytännönläheistä ja tukee opiskelijan omatoimisuutta, itsetuntemusta
ja vuorovaikutustaitoja. Linjoilla opiskellaan muun muassa arjen taitoja,
yhteistyö- ja yhteiskuntavalmiuksia, tiedonhankintaa, taideaineita ja työelämässä tarvittavaa osaamista. Opiskeluun sisältyy myös teemaopiskelua
esimerkiksi sirkus-, musiikki- ja hoivamaatilaopintojen muodossa.
Kälviä Arts on kokemuksellisen nykytaidekasvatuksen edelläkävijä KeskiPohjanmaalla. Kokopäiväinen kansanopistokoulutus kasvattaa opiskelijoistaan ekososiaalisesti tietoisia taiteilijan alkuja, joilla on vuoden aikana
mahdollisuus syventää ja tutkia omaa osaamista monitaiteisen tekemisen
parissa ja vaikka prepata jatkokoulutukseen. Suuntautumisen voi valita
joko esittävän tai visuaalisen taiteen parissa. Esittävän taiteen opinnot
rakentuvat tanssin, teatterin ja sirkuksen sisällöistä ja visuaalisen taiteen
sisällöt kuvataiteen ja kädentaitojen ympäriltä. Opiskelu rakentuu käytännönläheisesti oman suuntautumisen mukaisten aineiden opiskelusta sekä
koko linjan yhteisistä produktioista. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus
valita viikonloppuopinnoista mm. kirjoittamisen ja valokuvataiteen kursseja.
Suomen kielen koulutusta maahanmuuttajille
Keski-Pohjanmaan kansanopisto järjestää erilaisia suomen kielen koulutuksia ja ammatilliseen koulutukseen valmentavia koulutuksia.
Kansanopistossa on lukutaitokoulutusta sekä suomen kielen peruskursseja
ja jatkokursseja. Koulutuksissa opiskellaan suomen kielen lisäksi esimerkiksi
työelämätietoa sekä yhteiskunta- ja kulttuuritietoa. Kielikoulutuksessa
opiskelija voi opiskella myös ammatillisia sisältöjä.
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AMMATTITUTKINNOT
Eläintenhoidon ammattitutkinto (eri osaamisaloja)
Hevostalouden ammattitutkinto (eri osaamisaloja)
Hieronnan ammattitutkinto
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
Kuljetusalan ammattitutkinto (eri osaamisaloja)
Liiketoiminnan ammattitutkinto (eri osaamisaloja)
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Maatalousalan ammattitutkinto (eri osaamisaloja)
Media-alan ammattitutkinto (eri osaamisaloja)
Metsä-alan ammattitutkinto
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto (eri osaamisaloja)
Terveysalan ammattitutkinto
Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto
Turvallisuusalan ammattitutkinto
Yrittäjän ammattitutkinto

erikoisAMMATTITUTKINNOT
Hieronnan erikoisammattitutkinto
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
Maatalousalan erikoisammattitutkinto (eri osaamisaloja)
Media-alan erikoisammattitutkinto (valokuvakerronnan
vahvistaminen ja kehittäminen)
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
Turvallisuusalan erikoisammattitutkinto

HaE osoitteessa www.kpedu.fi/koulutukset
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mikä on
oppisopimus?
Oppisopimuskoulutuksena voit suorittaa kaikkia ammatillisia perus-,
ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, joko koko tutkinnon tai tutkinnon osan/osia. Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työpaikkaa,
jonka hankit itse tai se on jo sinulla valmiina. Oppisopimuskoulutuksen
edellytyksenä on, että työtunteja on viikossa vähintään 25, työpaikalta
löytyy sopiva työpaikkaohjaaja ja työtehtävät vastaavat tutkinnon ammattitaitovaatimuksia. Oppisopimuskoulutukseen hakeutuja voi olla
uusi tai vanha työntekijä tai myös yrittäjä, vähintään kuitenkin 15-vuotias
peruskoulun käynyt. Oppisopimuskoulutus on pääosin maksutonta.
Oppisopimuskoulutuksessa opiskelet pääasiassa työelämässä oppien ja
osaamista hankit lisää henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti oppilaitoksessa. Oppisopimuskoulutuksessa
voit siis samalla opiskella ammatin ja saada palkkaa sekä kerryttää
työkokemustasi.
Oppisopimuskoulutus on oiva tapa hankkia myös yritykselle lisäosaamista joko itse yrittäjälle tai yrityksen työntekijälle. Voit hyödyntää
myös muiden koulutuksen järjestäjien tutkintotarjontaa, jos Kpedusta
ei löydy sopivaa tutkintoa.
Oppisopimuskoulutukseen on jatkuva haku. Tutkintokoulutuksen
aikana voit siirtyä oppisopimuskoulutukseen joustavasti työpaikan löydyttyä. Voit esimerkiksi suorittaa tutkinnon loppuun oppisopimuksella
tai oppisopimus laaditaan kesätöiden ajaksi, jolloin palaat oppilaitokseen
opiskelijaksi työsopimuksen päätyttyä.

Katso lisää: www.kpedu.fi/oppisopimus
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Tervetuloa
tutustumaan!
Peruskoulun oppilaiden TET-jaksot on hyvä mahdollisuus tulla
tutustumaan koulutuksiin ja saada varmuus tulevia valintoja varten.
Opettajat ja oppilaanohjaajat sekä muut ammatillisesta koulutuksesta
kiinnostuneet voivat tulla 1-5 päiväksi tutustumaan ammatilliseen
koulutukseen.

Kysy lisää!
Koordinoiva opinto-ohjaaja Terhi Petäjä
terhi.petaja@kpedu.fi, p. 044 725 0721

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto järjestää koulutusta
seuraavissa toimipisteissä:
Kokkolan Ammattikampus, Närvilänkatu 8, 67100 Kokkola
Kokkolan Ammattikampus, Talonpojankatu 6, 67100 Kokkola
Kokkolan Hyvinvointikampus, Terveystie 1, 67200 Kokkola
Kälviä, Opistontie 1, 68300 Kälviä
Kannus, Ollikkalankatu 3, 69100 Kannus
Kaustinen, Raviradantie 36 B, 69600 Kaustinen
Perho, Haanentie 26, 69950 Perho
Pietarsaari, Alholmintie 72, 68600 Pietarsaari

Kaikissa
perustutkinnoiss
amm
on mahdollis e
ta
suorittaa m
yös
ammattiluk
ioopinnot
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KPEDUN HAKIJAPALVELUT

vastaa kysymyksiin numerossa 040 808 5010
sekä sähköpostitse osoitteessa
hakijapalvelut@kpedu.fi
Hakijapalvelut on avoinna myös kesäajan
arkipäivisin klo 9-15.

LISÄTIETOJA AMMATINVALINNAN TUEKSI:
www.opintopolku.fi
www.ammattiosaaja.fi
www.kunkoululoppuu.fi
www.mol.fi/avo
www.kpedu.fi
Hakijan opas löytyy sähköisenä nettisivuiltamme.

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Seuraa meitä Facebookissa! Monella toimipaikalla
on myös oma fb-sivu, jossa päivityksiä jaetaan.

@Kpedufi
#kpedu #tulevaisuudenosaajaksi

@Kpedufi
Katso videoita toiminnastamme

