


Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

• 11 jäsenkuntaa

• 3 sopimuskuntaa 

Keski-Pohjanmaa on vahvan kulttuuri- ja 
maakuntaidentiteetin omaava maakunta, jossa on 
hiukan alle 70 000 asukasta. 

Koulutusyhtymän toiminta-alueella on n. 130 000 
asukasta. Alue on kaksikielinen, ruotsinkielisten osuus 
on n. 25 %.



• Meillä on valittavana noin 30 perustutkintoa ja lähes 
70 tutkinnon osaa viidellä eri paikkakunnalla

• Meiltä valmistuu yli 40:lla eri ammattinimikkeellä

• Toimipaikat Kokkolassa, Kannuksessa, Kaustisella, 
Kälviällä, Perhossa

• Toimialat: hyvinvointialat, liiketoiminta, luonnonvara-
ala, rakentaminen, ruoka- ja puhtaus, teollisuus ja 
logistiikka, kansanopisto 

Huom! Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 

Perustutkinnot



Ajoneuvoasentaja 
Automaatioasentaja 
Autonkuljettaja 
Elektroniikka-asentaja 
Elintarvikkeiden valmistaja 
Hyvinvointiteknologia-asentaja 
IT-tukihenkilö
Ilmanvaihtoasentaja
Kiinteistönhoitaja
Kokki
Koneasentaja
Koneistaja
Laborantti
Leipuri-kondiittori 
Levyseppähitsaaja 
Lihatuotteiden valmistaja 
Lähihoitaja
Maalari 
Maarakennuskoneenkuljettaja 
Mediapalvelujen toteuttaja

Merkonomi
Ohjelmistokehittäjä
Parturi, kampaaja
Prosessinhoitaja
Putkiasentaja
Puuseppä
Suunnitteluassistentti (vain jatkuvassa 
haussa)
Sähköasentaja
Talonrakentaja
Tarjoilija
Tietoverkkoasentaja
Toimitilahuoltaja
Turvallisuusvalvoja
Välinehuoltaja (vain jatkuvassa haussa)
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

KokkolaN ammattikampuksella 
sinusta voi tulla



Kannuksessa sinusta voi tulla

Eläintenhoitaja, 
Maaseutuyrittäjä, 
Metsäkoneenkuljettaja

Turkistarhaaja, vain 
jatkuvassa haussa



Kaustisella sinusta voi tulla

Hevostenhoitaja
Hevospalveluohjaaja



Lähihoitaja

Luonto-ohjaaja, vain jatkuvassa haussa

Perhossa sinusta voi tulla



Kälviällä sinusta voi tulla

Lastenohjaaja

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja



Lukuvuonna 2022-2023 voit 
opiskella mm. 
• Tanssia
• Valokuvausta
• Kuvataidetta
• Teatteria
• Sirkusta
• Media-alan opintoja
• Kasvatusalan opintoja

• Kansanopistovuosi on oppivelvollisille maksuton
• Oppivelvollisille tarkoitetuille linjoille haetaan 

yhteishaussa! 
• Huomioitava, 6 lisäpistettä säilyy

Kansanopisto



• Opiskeluvalmiuksien ja itsetunnon vahvistamista
• Digitaidot, matematiikka, kielitaito, elämänhallinta

• Ohjausta ja tukea ammatin valinnassa - oman alan löytäminen

• Tuvassa tarjotaan mahdollisuus tutustua useisiin aloihin ja tehdä jo 
yksittäisiä ammatillisia opintoja ja yhteisten tutkinnon osien opintoja

• Jokaiselle rakennetaan yksilöllinen opintopolku
• Valmiita TUVA-polkuja: työpainotteinen, kielipainotteinen, taidepainotteinen TUVA-polku

• Mahdollisuus korottaa yleisopetuksen arvosanoja

• Mahdollistaa joustavan siirtymisen ammatilliseen koulutukseen

Tutkintokoulutukseen valmentava 
koulutus, TUVA

TUVA-koulutukseen
haetaan yhteishaussa!



• 180 osaamispistettä

• Ammatilliset tutkinnon osat 145 osp

• Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
• viestintää, matemaattisia taitoja, yhteiskunta- ja 

työelämäosaamista, valinnaisia opintoja

• Lisäksi voi olla yhteisiä tutkinnon osia, lukio-
opintoja ja muita jatko-opintovalmiuksia tukevia 
opintoja.

Ammatillinen perustutkinto



Oppisopimus tai koulutussopimus

Oppisopimus
• Opiskelija on työsuhteessa
• Opiskelija saa palkkaa
• Opiskelija voi suorittaa koko 

tutkinnon tai tutkinnon 
osan/osia

• Sopimuksen tekevät 
opiskelija, työpaikka ja 
oppilaitos

Koulutussopimus
• Opiskelija ei ole työsuhteessa
• Opiskelija ei saa palkkaa
• Opiskelija suorittaa tutkinnon 

osan kerrallaan 
• Sopimuksen tekevät 

työpaikka ja oppilaitos



Ammattilukio-opinnot

• Ammatillinen perustutkinto
• Lukion päättötodistus ja / tai ylioppilastutkinto

• Kiinnostusta kysytään hakeutumisvaiheessa 
ja opintojen alussa

Lukio-opinnot ovat mahdollisia kaikissa 
ammatillisissa perustutkinnoissa!

Lisätietoja: rehtori Jonna Finell,  ammattilukion opo Anki 
Mannström ja ammatillisen puolen opot



AMMATTILUKIOn idea
• Opiskellaan ammatti- ja lukio-

opintoja rinnakkain yhteensä
neljä lukuvuotta

• Suoritetaan kolme todistusta
• ammatillinen perustutkintotodistus
• lukion päättötodistus
• ylioppilastutkintotodistus

• Mahdollista suorittaa vain 
ammatillinen perustutkinto ja 
ylioppilastutkinto (kaksoistutkinto)

• Ammattilukio-opintojen jälkeen sinulla on 
1) ammatti
2) hyvät lähtökohdat jatko-opiskeluun sekä 

ammattikorkeakoulussa että yliopistossa

• Opintojen aikana
• opiskelussa vuorottelevat ammatilliset-

ja lukiojaksot 
→ tuo vaihtelua opiskelurytmiin 

• ammatilliset opinnot ja lukio-opinnot 
tukevat toisiaan



AMMATTILUKIO-opinnot 
Suoritetaan vaihtojaksoperiaatteella 

1. periodi

2. periodi

3. periodi

4. periodi



• Yksilöllinen opintopolku, HOKS
• Osaamisperusteisuus
• Monipuoliset ja uudistuvat oppimisympäristöt
• Osaamisen osoittaminen - näytöt

Ammatillinen koulutus



Kaikille aloille suunnattuja opintopolkuja
• Kaksoistutkinnon polku
• Jatko-opintojen polku
• Kansainvälisyyden polku
• Huippuosaajan polku
• Kielipainoitteinen polku
• Yrittäjyyden polku
• Urheilijan polku

Yksilölliset opintopolut



VÄYLÄOPINNOT - joustavasti korkeakouluun

• Korkeakouluopintoja toisen asteen opintojen aikana, pääosin verkko-opintoina
• Opiskelija voi suorittaa väyläopintoina: YTO-valinnaiset 9 osp + ammatillisiin 

valinnaisiin korkeakouluopintoja 15 osp + ja muita jatko-opintovalmiuksia 
tukevia opintoja 1-25 osp

• Centria-amk
• Jyväskylän avoin yliopisto
• Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
• Oulun amk
• Seinäjoen amk
• Ym. korkeakoulujen opintoja sopimuksen mukaan



• Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
• Logistiikan perustutkinto
• Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettajan 

osaamisala
• Rakennusalan perustutkinto, 

maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
• Turvallisuusalan perustutkinto

Terveydentilavaatimuksia sovelletaan 
seuraavissa koulutuksissa (ns. sora-tutkinnot):



Erityinen tuki Kpedussa

• Opiskelijoille tehdään opintojen alussa digilukiseula ja 
lähtötasokartoitukset matematiikasta.

• Erityisopettaja tekee opiskelijan tuen tarpeiden mukaisesti 
Erityisen tuen suunnitelman.

• Erityistä tukea tarvitsevien vanhempainilta järjestetään 
19.1.2022



Miksi Kpeduun?
• Ohjaus- ja tukipalvelut (opinto-ohjaajat, erityisopettajat, 

kuraattorit, tutorit, 
oppilaitospastori, psykologi, psyykkari, terveydenhoitajat, 
koulunkäynninohjaajat, asuntolanohjaajat

• Harrastus- ja vapaa-ajantoimintaa sekä mahdollisuuksia 
osallistua SAKU ry:n kulttuuri- ja urheilutoimintaan

• Harva keskeyttää opinnot meillä
• Meillä on monipuolista työelämäyhteistyötä
• Meillä on kansainvälistä toimintaa noin 40 maahan
• Meillä toimii opiskelijayhdistys ja opiskelijakunta



Hae meille!

Jatkuva haku
www.kpedu.fi

Yhteishaku
www.opintopolku.fi



Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen 
yhteishaussa voit hakea nyt yhtä aikaa: 

• ammatilliseen 
perustutkintokoulutukseen 

• Lukiokoulutukseen
• TUVA-koulutukseen
• Kansanopiston oppivelvollisille 

suunnatuille linjoille

Yhteishaku alkaa 22.2.2022 
ja päättyy 22.3.2022 klo 15.00

Yhteishaku 2022



Tulossa myöhemmin
• Hakijapalveluiden insta-livet 

• Kysy lisää yhteishausta! 
• Ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin

• Vanhempainillat tammikuussa



Hakijapalvelut
hakijapalvelut@kpedu.fi

0 4 0  8 0 8  5 0 1 0

K y s y  l i s ä ä !



Seuraa meitä somessa!
@kpedufi

Keski-pohjanmaan ammattiopisto

@kpedutweets

@Kpedufi
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