KEMIANTEKNIIKAN OSAAJAKSI
KOKKOLASTA
Kemiantekniikkaa on mahdollista opiskella Kokkolassa ammatillisesta
perustutkinnosta ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkintoon saakka.
Aiemmat opinnot ja työkokemus huomioidaan osaamisena,
ja opiskelu on joustavaa.

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Laborantti ja prosessinhoitaja 120 ov

Kemianteollisuus on kasvanut yhdeksi tärkeimmistä vientialoista Suomessa. Yksi tekijä vahvan kasvun taustalla on
alan kyky luoda markkinoille uusia, innovatiivisia tuotteita ja palveluita. Voit olla mukana tässä menestystarinassa.
Prosessi ja laboratorioalalta valmistutaan prosessinhoitajaksi ja laborantiksi - tekemään työtä kemianteollisuudessa.
Tule opiskelemaan tulevaisuuden alaa ja ole mukana kehityksen kärjessä.
Lisätietoja:
Lehtori Ilkka Timosaari
ilkka.timosaari@kpedu.fi
044-725 0167 | www.kpedu.fi

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus

Kemian- ja paperiteollisuuden perus- ja ammattitutkinnot
Prosessialan koulutus on käyttöhenkilöstön koulutusta kemianteollisuuden, rikastamoiden sekä paperiteollisuuden tuotantoprosesseihin. Työ on prosessiteollisuuden tuotantoprosessien valvonta- ja hoitotyötä
esim. sinkin, kobolttisuolojen tai sellun valmistuksessa. Tuotantoprosessit ovat pitkälle automatisoituja ja
suurimmaksi osaksi tuotteet ovat vientituotteita, joten laatuvaatimukset ovat korkeat.
Koulutuksemme on suunnattu hyvin vahvasti suoraan teollisuuden tarpeisiin ja yhteytemme prosessiteollisuuteen ovatkin vahvat. Koulutamme myös työssä olevia prosessinhoitajia eri yrityksissä oppisopimuskoulutuksena ja henkilöstökoulutuksena. Lisäksi koulutuksiimme kuuluvat mm. rikastamosuunnittelun
koulutukset.
Lisätietoja:
Kouluttaja Pekka Pietilä
pekka.pietila@kpedu.fi
044-725 0862 | www.kpedu.fi

Centria-ammattikorkeakoulu

Kemiantekniikan koulutus 240 op, insinööri (AMK)
Kemiantekniikan koulutus tarjoaa opiskelijalle monipuolista osaamista prosessitekniikan alalta. Kokkolassa on Pohjoismaiden suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä, joten puitteet kemiantekniikan opintoihin ovat kunnossa. Erityisesti vahvassa kasvussa olevalla kaivosalalla on kova tarve nuorille, osaaville insinööreille.
Kemiantekniikan koulutuksen syventävien opintojen avulla voit kasvattaa osaamistasi kaivosalalla tai uusiutuvien
energiavarojen parissa. Kemiantekniikan insinööri voi hakeutua hyvinkin erilaisiin työtehtäviin valmistumisen jälkeen.
Työpaikka voi löytyä peruskemikaalien tuotannosta, hydrometallurgisilta tehtailta, sellu- ja paperiteollisuudesta, elintarviketuotannosta tai vaikka ympäristöalalta.
Lisätietoja:
Yliopettaja Kaj Jansson
kaj.jansson@centria.fi
044 725 0310 | www.centria.fi

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius

Kemian maisteriopinnot,
kandidaatin tutkinto (Luk) ja filosofian maisterintutkinto (FM)
Kemian ja kemiantekniikan maisterikoulutus Kokkolassa on työn ohella tapahtuvaa aikuisopiskelua. Opiskelu
nivoutuu työelämään: tutkimus- harjoittelu, projektityöt ja opinnäytetyö voidaan liittää osaksi opiskelijan oman
työpaikan kehitysprojekteja. Työn ohessa opiskellen koulutus kestää 3-4 vuotta.
Maisteriohjelmaan hakevilta edellytetään jo suoritettua kemian tai laboratorioalan ammatti-, tai ammattikorkeakoulututkintoa tai aiempaa kandidaatin tutkintoa soveltuvalta alalta. Aiempia opintoja luetaan hyväksi siten, että
suoritettavaksi jää täydentäviä opintoja ja maisterivaiheen opintoja. Jos olet kiinnostunut kemiasta ja kemiantekniikasta, mutta et ole alaa aiemmin opiskellut, opintopolkusi voi alkaa ammattiopistossa, ammattikorkeakoulussa
tai yliopistokeskuksen avoimessa yliopistossa.

Lisätietoja:
Suunnittelija Tina Asplund
tina.asplund@chydenius.fi
0400 179 604 | www.chydenius.fi

Hyödynnä aiempi osaamisesi,
etene väylää pitkin!
Lisätietoja koulutusväylästä: www.opastin.fi
Tohtoriopinnot,
Oulun yliopisto,
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Tohtorin tutkinto (FT/TKT)

Kemian maisteriopinnot,
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Maisterin tutkinto (FM), 120 op

Kandidaatin
tutkinto (LuK),
täydentävät
opinnot

Opintojen hyväksiluvut
kandidaatin tutkintoon 64-96 op, sekä
osittaisia laboratorioharjoituksia

Centria-ammattikorkeakoulu
Insinööri (AMK)
Kemiantekniikan koulutus
240 op, 4 vuotta

Opintojen
hyväksilukua

Ammattilukio

Keski-Pohjanmaan
ammattiopisto,
laborantti, prosessinhoitaja
120 ov
(+ ammattitutkinnot ja
erikoisammattitutkinnot)

Lukio,
ylioppilastutkinto

