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Ammattistarttilaisten sijoittuminen 

14 opiskelijaa sai todistuksen opinnoistaan keväällä 2013 
 
 
Sijoittuminen ammattistarttivuoden jälkeen 
• 13 opiskelee ammatillisessa perustutkinnossa 
•  1 valmentavassa koulutuksessa 
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Sijoittuminen ammatillisiin 
perustutkintoihin 
1. Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto 

(1) 
2. Kokkolan kauppaopisto (2) 
3. Kokkolan ammattiopisto (8) 
Elint.(2),Kome(5),Turva(1) 

4.   Sedu / Lapua (1) 
5.   Vaasan ammattiopisto (1) 
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Aikalisäryhmien opiskelijoiden  
sijoittuminen 

17 opiskelijaa sai todistuksen opinnoistaan keväällä 2013 
 
 
Sijoittuminen aikalisävuoden jälkeen 
• 10 opiskelee ammatillisessa perustutkinnossa 
• 3 työkokeilussa 
• 4 valmentavassa, ohjaavassa ja kuntouttavassa 
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Sijoittuminen ammatillisiin 
perustutkintoihin 
1. Keskipohjanmaan maaseutuopisto (1) 
2. Keski-Pohjanmaan opisto(2) 
3. Kokkolan ammattiopisto (4) 
talotekniikka (3), kopa (1) 

5. Keski-Pohjanmaan aikuisopisto (1) 
6. Oppisopimuksella työpaikalla (2) 
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Maahanmuuttajien ammatilliseen 
peruskoulutukseen valmistavan 
koulutuksen opiskelijoiden  
sijoittuminen 

18 opiskelijaa sai todistuksen opinnoistaan keväällä 2013 
 
Sijoittuminen mamukoulutuksen jälkeen 
• 5 opiskelee ammatillisessa perustutkinnossa 
• 3 lukiossa / Kokkola 
• 1 kymppiluokalla / Turku 
• 1 valmistavassa koulutuksessa 
• 2 töissä 
• 2 työkokeilussa 
• 4 ei tietoa 
 

Evelina Tyynelä 



Sijoittuminen ammatillisiin 
perustutkintoihin 
1. Keski-Pohjanmaan opisto(1) 
2. Kokkolan ammattiopisto (4)   

kopa(1),puu(1),elint(2),  
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Valmentavat, ohjaavat ja 
kuntouttavat koulutukset yhteensä 

49 opiskelijaa, joista  
 28 aloitti ammatillisen perustutkinnon opinnot (57%) 65 % / 2012 

 3 lukiossa 
 1 kymppiluokalla 
 6 valmistavassa koulutuksessa  
  koulutuksessa yht. 78 %      (76% / 2012) 

 
 5 työkokeilussa / TE-toimisto 
 2 töissä  
 4 ei tietoa 8% ( 9% / 2012) 
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Hakijat syksy 2013 
• Hakijatilanne 22.8.2013 (ammattistartti, 

aikalisäryhmät) 
• Vähemmän hakijoita kuin viime vuonna 
  hakijoita yhteensä 41 (46 / 2012) 
 12 hakijaa otti vastaan paikan perustutkinnosta. 
 (19 / 2012) 
Hyväksytty opiskelijaksi  

• Ammattistartti 15/18 
• Aikalisä A 6/9 
• Aikalisä B 6/9 
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