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Tämä esite on syntynyt Keski-Pohjanmaan toisen as-
teen oppilaitosten yhteistyön tuloksena. Esitteeseen 

on koottu perusopetuksen jälkeisiä koulutusvaihtoeh-
toja ja -mahdollisuuksia Keski-Pohjanmaalla. Tämä esite 
löytyy myös pdf-muodossa www-sivulta: http://2aste.
kpedu.fi/ 

Perusopetuksen jälkeiset opiskeluvaihtoehdot 
Suomen koulutusjärjestelmässä (ks. kaavio 1) eri koulu-
asteet seuraavat toisiaan eli perusasteelta siirrytään toi-
selle asteelle ja toiselta asteelta korkea-asteelle. Nuolet 
kuvaavat reittejä, joita koulujärjestelmässä on mahdollis-
ta kulkea. Perusopetuksen jälkeen voit siis hakeutua joko 
kolmivuotiseen lukioon, ammatilliseen koulutukseen, 
kansanopistolinjoille tai valmistaviin ja valmentaviin kou-
lutuksiin (VALMA):
• kymppiluokalle (perusopetuksen lisäopetus),
• ammattistartille (ammatilliseen koulutukseen ohjaava 

ja valmistava koulutus),
• aikalisään (valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus),
   tai 
• maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen 

valmistavaan koulutukseen. 

Välivuosiopintoja suositellaan, jos olet vielä epävarma 
tulevasta koulutusvalinnasta tai haluat korottaa perus-
opetuksen arvosanoja ja opiskeluvalmiuksiasi. Välivuosi-
opinnoista saat yhteishaussa kuusi valintapistettä.

Perusopetuksen jälkeisiin opintoihin haku
Perusopetuksen jälkeisiin opintoihin haetaan osoitteessa 
www.opintopolku.fi.

Toisen asteen koulutustarjontaa 
Keski-Pohjanmaalla

Kaavio 1. Suomalainen koulutusjärjestelmä perusasteelta toiselle- ja korkea-asteelle. 
Muokattu lähteestä: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/koulutusjaerjestelmae/liitteet/koulutusjarjestelma.pdf
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Lisätietoja opiskeluvaihtoehdoista:
• Oppilaitosten opinto-ohjaajat
• www.opintopolku.fi
• www.ammattinetti.fi 
• www.oph.fi

Kun olet vastaanottanut opiskelupaikan lu-
kiosta tai ammatillisesta koulutuksesta, si-
nulla on mahdollisuus monipuolistaa opinto-
ohjelmaasi opiskelemalla opintoja muista 
toisen asteen oppilaitoksista ja tutkinnoista. 
Voit valita opinto-ohjelmaasi esimerkiksi osia 
ammatillisista perustutkinnoista, kursseja lu-
kioista, opintoja kansanopistoista, avoimesta 
ammattikorkeakoulusta tai avoimesta yli-
opistosta tai suorittaa yhdistelmätutkinnon 
(sis. ammatillinen perustutkinto, lukion oppi-
määrä ja ylioppilastutkinto). Tutustu tarkem-
min opintojen monipuolistamismahdollisuuk-
siin sivuilla 18-23.

tiesitkö?

Koulutusvaihtoehtoja aikuisille
Oppilaitokset tarjoavat koulutusvaihtoehtoja 
myös aikuisille ja ammatillisen perustutkinnon 
jo suorittaneille nuorille. Ks. tarkemmin oppi-
laitosten www-sivut tai www.opastin.fi. 

Oppisopimus vaihtoehtona
Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto esimer-
kiksi silloin, jos tavoitteenasi on työllistyminen per-
heyritykseen. Oppisopimus on määräaikainen työ-
sopimus, joka solmitaan opiskelijan, työnantajan ja 
oppisopimustoimiston kesken. Oppisopimusopiskelijan 
oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla. Lisätietoa oppi-
sopimuksesta saat ottamalla yhteyttä Keski-Pohjanmaan 
oppisopimustoimistoon.

Yhteisöllistä oppimista Kaustisen musiikkilukiossa.
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Ammatti- ja tutkintonimike Oppilaitos

Lastenohjaaja,
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto (pk, yo) Kaustisen Evankelinen Opisto

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja,  (ei sisäänottoa 2015)
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto (pk, yo) Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kälviä

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA

Ammatti- ja tutkintonimike Oppilaitos

Media-assistentti, 
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto (pk, yo) Keski-Pohjanmaan Ammattikampus

Artesaani (hopeasepänala / sisustusala),  (ei sisäänottoa 2015)
Käsi- ja taideteollisuuden perustutkinto (pk, yo) Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Toholampi

Muusikko (klassinen-, kansan-, pop/jazzmusiikki), 
Musiikkialan perustutkinto (pk, yo) Keski-Pohjanmaan konservatorio

KULTTUURIALA

Ammatillinen koulutus

6

2015 
yhteishaussa 
oleva koulutus

Ammatillinen koulutus soveltuu sinulle, 
joka tiedät minkä alan työtehtäviä 
haluat tulevaisuudessa tehdä. 

Ammatillinen koulutus mahdollistaa nopean 
siirtymisen työelämään, työelämäkontaktien 
luomisen jo opiskeluaikana sekä väylän 
ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opintoihin.

”Ammatillinen koulutus on erinomainen vaihtoehto 
henkilölle, jolla on selvä näkemys siitä mihin hän tule-
vaisuudessa haluaa sijoittua. Jos ammatinvalinta on sel-
vä, ammatilliselta puolelta pääsee kolmessa vuodessa 
töihin. Alavaihtoehtoja löytyy laidasta laitaan. Ja mikäli 
tavoitteena on jonkin tietyn alan ylemmät asiantuntija-
tehtävät, kannattaa muistaa, että opinpolku ammatilli-
selta puolelta korkea-asteelle antaa erinomaiset eväät 
eri alojen moniosaajaksi! Kukapa ei haluaisi olla se tyyp-
pi, jota arvostetaan asiantuntijana, joka ymmärtää alan 
asiat sekä käytännössä että paperilla...” 
Toimialapäällikkö Hanna-Mari Laitala, luonnonvara-ala, 
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus

YHTEISHAKU ?  
Hae netissä: www.opintopolku.fi

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän  opistot * yhdistyvät. Uusi nimi  1.1.2014 
alkaen on Keski-Pohjanmaan ammattiopisto. 
 * Keski-Pohjanmaan Opisto, Kokkolan ammattiopisto, Kokkolan kauppaopisto, 
Kokkolan sosiaali- ja terveysalan opisto, Keski-Pohjanmaan maaseutuopisto 
Kansanopistotoiminta siirtyy osaksi Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutusta.
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Ammatti- ja tutkintonimike Oppilaitos

Merkonomi (as.palvelu ja myynti/talous- ja toimistopalvelut),  Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Liiketalouden perustutkinto (pk, yo) Kokkolan ammattikampus

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

Ammatti- ja tutkintonimike Oppilaitos

Datanomi,  Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (pk) Kokkolan ammattikampus

LUONNONTIETEIDEN ALA

Ammatti- ja tutkintonimike Oppilaitos

Turvallisuusvalvoja,  Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Turvallisuusalan perustutkinto (pk, yo) Kokkolan ammattikampus

TURVALLISUUSALA

Ammatti- ja tutkintonimike Oppilaitos

Tarjoilija / kokki, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto (pk, yo) Kokkolan ammattikampus

Kodinhuoltaja, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (pk, yo) Kokkolan ammattikampus

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

Ammatti- ja tutkintonimike Oppilaitos

Ajoneuvoasentaja, Autoalan perustutkinto (pk, yo) Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkolan ammattikampus

Leipuri-kondiittori / Elintarvikkeiden valmistaja/  
Elintarvikealan perustutkinto (pk, yo) Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkolan ammattikampus

Koneistaja / levyseppähitsaaja,
Kone- ja metallialan perustutkinto (pk, yo) Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkolan ammattikampus

Laborantti, Laboratorioalan perustutkinto (pk, yo) Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkolan ammattikampus

Autonkuljettaja / Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, 
Logistiikan perustutkinto (pk, yo) Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkolan ammattikampus

Maalari,
Pintakäsittelyalan perustutkinto (pk, yo) Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkolan ammattikampus

Prosessinhoitaja, 
Prosessiteollisuuden perustutkinto (pk, yo) Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkolan ammattikampus

Puuseppä, Puualan perustutkinto (pk, yo) Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkolan ammattikampus

Talonrakentaja, Rakennusalan perustutkinto (pk, yo) Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkolan ammattikampus

Automaatioasentaja / Sähköasentaja, 
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (pk, yo) Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkolan ammattikampus

Putkiasentaja, Talotekniikan perustutkinto (pk, yo) Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkolan ammattikampus

Vaatetusompelija, Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto (pk, yo) Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkolan ammattikampus

ICT-asentaja, Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto (pk, yo) Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkolan ammattikampus

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA
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Ammatti- ja tutkintonimike Oppilaitos

Parturi-kampaaja,  Keski-Pohjanmaan ammattiopisto,
Hiusalan perustutkinto (pk) Kokkolan hyvinvointikampus

Lähihoitaja 
(ensihoito, kuntoutus, lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, 
mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito, 
vammaistyö, vanhustyö),  Keski-Pohjanmaan ammattiopisto,
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Kokkolan hyvinvointikampus

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

Ammatti- ja tutkintonimike Oppilaitos

Hevostenhoitaja, Hevostalouden perustutkinto (pk, yo) Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kaustinen

Hevostenhoitaja, Hevostalouden perustutkinto (pk, yo) Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Perho

Maaseutuyrittäjä (maatilatal. / maatalousteknol.), 
Maatalousalan perustutkinto (pk) Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus

Maaseutuyrittäjä (maatilatalouden ko.),
Maatalousalan perustutkinto (pk, yo) Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Perho

Eläintenhoitaja (kennelala), Maatalousalan perustutkinto (pk, yo) Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus

Metsäkoneen kuljettaja, Metsäalan perustutkinto (pk) 
HUOM! Haku koulutukseen 
Tampereen seudun ammattiopiston kautta. Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus 

Ympäristönhoitaja, Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto (pk) Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Perho

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA

”Haluaisin sanoa sinulle nuori, jos tunnet sydä-
messäsi vetoa eläimiin, älä tukahduta sitä tunnetta 
vaan lähde rohkeasti opiskelemaan luonnonvara-
alalle. Sinusta voi tulla vaikka Suomen paras ra-
viohjastaja, koirankouluttaja, karjan käsittelijä tai 
vaikka uusi suomenmestari maanmuokkauksessa. 
Ole rohkea ja kulje päättäväisesti kohti unelmaasi.”

Opiskelija Mirka Palo, eläintenhoidon koulutusohjelma, 
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus

”Olen saanut luotua hyvät verkos-
tot maatalousalalle, olen saanut erit-
täin hyvät työllistyvyysmahdollisuudet 
ja oppinut, että asioita voidaan toteut-
taa monella eri tapaa.”

Opiskelija Niko Hyppönen, maatilatalouden 
koulutusohjelma, Keski-Pohjanmaan ammat-
tiopisto, Kannus

”Hain sosiaali- ja terveysalalle, koska työllisty-
mismahdollisuudet on hyvät ja monipuoliset. Ha-
lusin myös työn, jossa voin auttaa ihmisiä ja olla 
muutenkin ihmisten parissa. Koulussa ja työssäoppi-
misjaksoilla oppii tietoja ja käytännön asioita, joita 
voi soveltaa myös esimerkiksi kotona. Mielestäni pa-
rasta opinnoissa on olleet työssäoppimisjaksot. Tule-
vaisuudessa aion hakeutua jatko-opintoihin ensihoi-
tajan koulutusohjelmaan ammattikorkeakouluun.” 
Opiskelija Satu Myllymäki, sosiaali- ja terveysala, 
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkolan hyvinvointikampus
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2015 
yhteishaussa 
oleva koulutus

L ukio soveltuu sinulle, joka tähtäät 
korkea-asteen opintoihin yliopistoon 
tai ammattikorkeakouluun. Lukion 

jälkeen voit myös hakeutua ammatilliseen 
peruskoulutukseen ja saada osia ammatillisista 
opinnoista tunnustettua jo suoritetun 
tutkinnon perusteella. Toisin sanoen lukion 
oppimäärä ja ylioppilastutkinto lyhentävät 
opiskeluaikaa ammatillisissa opinnoissa.

12

YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS, 

lukiot 

Oppilaitos Tutkinto 

Kannuksen lukio
(Eläinlääketieteellinen linja) Ylioppilastutkinto, lukion päättötodistus

Karleby svenska gymnasium Ylioppilastutkinto, lukion päättötodistus

Kaustisen musiikkilukio
(Musiikin erikoislukio Ylioppilastutkinto, lukion päättötodistus
ja lukion yleislinja)

Kiviniityn lukio, Kokkola Ylioppilastutkinto, lukion päättötodistus

Kokkolan yhteislyseon lukio Ylioppilastutkinto, lukion päättötodistus

Kokkolan aikuislukio*  Ylioppilastutkinto, lukion päättötodistus

Kronoby gymnasium Ylioppilastutkinto, lukion päättötodistus

Lucina Hagmanin lukio, Kälviä Ylioppilastutkinto, lukion päättötodistus

Perhon lukio Ylioppilastutkinto, lukion päättötodistus

Pietarsaaren lukio Ylioppilastutkinto, lukion päättötodistus

Toholammin lukio Ylioppilastutkinto, lukion päättötodistus

Vetelin lukio Ylioppilastutkinto, lukion päättötodistus

”Lukio on hyvä vaihtoehto niille, jotka eivät vielä 
ole täysin varmoja siitä, mitä haluavat tehdä tulevai-
suudessa. Lukiossa saa lisäaikaa miettimiseen ja hyvät 
mahdollisuudet päästä erilaisiin jatko-opiskelupaikkoi-
hin. Lukio sopii niille, jotka pitävät lukemisesta, mutta 
toisaalta ei lukio ole pelkästään kirjasta ulkoa pänt-
täämistä ja siksi sopii monille. Lukiossa on myös tarjol-
la paljon erilaisia kurssivaihtoehtoja ja “peruskurssien” 
lisäksi voi valita esim. kokkaukseen tai luontoon liit-
tyviä kenttäkursseja, joista saa vaihtelua opiskeluru-
tiineihin. Jos vähänkin harkitsee, että lukio voisi olla 
itselle hyvä vaihtoehto, niin kannattaa kyllä kokeilla.”
Opiskelija Iidaliisa Järvenpää, Vetelin lukio

”Lukiossa opiskeleminen on ollut erityisesti siksi 
mukavaa, että siihen liittyy enemmän vapauksia teh-
dä asioita omalla tavallaan verrattuna yläkouluun. Pa-
kollisten kurssien lisäksi saa valita valinnaisia kursseja 
halunsa mukaan ja näin opiskella aineita, jotka eniten 
kiinnostaa. Lukiossa joutuu myös enemmän itse huo-
lehtia siitä, että koulutyöt tulee hoidettua, mikä itse-
ni mielestä on hyvä asia. Vastuu omista tekemisistään 
kasvaa yhä enemmän iän myötä, joten vastuunotta-
mista on hyvä harjoitella jo lukiossa.” 
Opiskelija Iidaliisa Järvenpää, Vetelin lukio

”Lukiossa opiskelu on kurssi-
muotoista ja kestää keskimäärin 

3 vuotta. Opinnot muodostuvat pääasiassa peruskoulus-
takin tuttujen aineiden kursseista, tosin lukiossa tulee 
myös joitakin uusia oppiaineita kuten psykologia ja filo-
sofia. Noin 2/3 opinnoista on pakollisia ja loput voi valita 
omien kiinnostuksiensa mukaisesti. Lukiossa harjoitel-
laan akateemisia opiskelutaitoja, joten lukemista ja kir-
jallisia töitä on paljon. Pelkkää teoriaa ei lukiokaan kui-
tenkaan ole, vaan oppiaineissa käytetään monipuolisesti 
erilaisia työskentelytapoja ja lukuaineiden lomassa opis-

kellaan myös taito- ja taideaineita.” 
Rehtori Tero Lahtinen, Vetelin lukio

”Lukio on oikea valinta opiskelijalle, jonka ensisijaise-
na tavoitteena on jatkaa opintoja yliopistossa tai ammat-
tikorkeakoulussa. Lukio sopii sellaiselle opiskelijalle, joka 
haluaa kehittää itseään monipuolisesti, opiskella ja tehdä 
töitä oman hyvän tulevaisuutensa ja unelmiensa eteen ja 
hankkia hyvät jatko-opintovalmiudet. Peruskoulun päät-
tövaiheessa moni nuori ei vielä tiedä mihin ammattiin 
haluaisi opiskella ja tällaiselle opiskelijalle lukio antaa 
myös lisäaikaa oman ammatinvalinnan ja tulevaisuuden 
miettimiseen.
Opinto-ohjaaja Marja Ranta-Nilkku, Kokkolan yhteislyseon lukio

YHTEISHAKU ?  
Hae netissä: www.opintopolku.fi

*  Haku: yhteys oppilaitokseen
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VALMENTAVAT JA VALMISTAVAT 

KOULUTUKSET SEKÄ 10-LUOKKA

Koulutus Haku Oppilaitos

Ammatilliseen perustutkintoon ohjaava ja 
valmistava koulutus, Ammattistartti

Perusopetuksen lisäopetus, 10-luokka

Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutuk-
seen valmistava koulutus

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, 
Aikalisä

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 
(er)

Hae netissä ?:
www.opintopolku.fi
Hakuajan päätyttyä yhteys suoraan 
oppilaitokseen

Hae netissä ?:
www.opintopolku.fi
Hakuajan päätyttyä yhteys suoraan 
oppilaitokseen

Hae netissä ?: 
www.opintopolku.fi
Hakuajan päätyttyä yhteys suoraan 
oppilaitokseen

www.opintopolku.fi

Hakuohje Luovin www-sivuilla: 
https://www.luovi.fi/hakijalle/
hakeminen/ 

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Kokkolan aikuislukio

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Ammattiopisto Luovi 
(Kokkolan toimipiste)

”Kun ylä-aste loppui, en tiennyt yhtään mikskä haluaisin opis-
kella. Ja kun yhteishaku tuli, en hakenut minnekään, koska ei ollu 
tiedossa mitään mikä kiinnostais. Puhuin opon kanssa erilaisista 
mahollisuuksista minne mennä. Hän mainitsi ammattistartin ja 
silloin päätin, että varmasti tonne meen. Keskiarvoa oli mahdolli-
suus korottaa ja se oli hyvä koska osa numeroista oli aika huonoja. 
Mun jatko-opintosuunnitelmat kirkastui ammattistartin aikana ja 
elintarvikeala nousi vaihtoehdoista ykköseksi. Sinne hain ja myös 
pääsin, vaikka olinkin varasijalla. Ammatistartissa on myös tosi lep-
posaa ja mukavaa!  Kyllä kannatti käydä ammattistartti :)
Ammattistartissa opiskellut Jenni, 17 vuotta

”Suurin osa ammattistarttiin hakeutuvista nuoris-
ta haluaa päästä opiskelemaan unelma-ammattiaan, 
mutta hakupisteet eivät ole yhteishaussa riittäneet. 
Ammattistarttivuosi on nuorelle mahdollisuuksien vuosi. 
Lukuvuoden aikana nuori voi parantaa peruskoulun nu-
meroita, miettiä rauhassa omaa ammatinvalintaansa ja 
tutustua eri koulutusaloihin ja työelämän eri ammattei-
hin. Lisäksi hän voi opiskella perustutkintoihin kuuluvia 
atto-opintoja. Ammattistarttivuoden jälkeen pääsään-
töisesti kaikki opiskelijat ovat hakeutuneet ammatillisiin 
perustutkintoihin opiskelemaan. Ammattistarttivuoden 
aikana opiskelija oppii toimimaan ja liikkumaan isossa 
oppilaitoksessa ja siitä on hyötyä kun starttivuoden jäl-
keen aloittaa perustutkinto-opinnot. Ammattistartin 
opetuksesta vastaa Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
ja opetus toteutetaan Kokkolan ammattikampuksella.”
Ammattistartin opettaja Evelina Tyynelä, 
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Kokkolan ammattikampus

Välivuosi-
vaihtoehdot

Ammattistartti, aikalisä ja 10-luokka ovat 
hyviä mahdollisuuksia tulevaisuuden 
tavoitteiden selkeyttämiseksi ja 

perusopetuksen arvosanojen korottamiseksi. 
Maahanmuuttajien ammatilliseen koulutukseen 
valmistava koulutus soveltuu nimensä mukaisesti 
maahanmuuttajille. Myös Ammattiopisto Luovi 
järjestää alueella valmentavaa ja kuntouttavaa 
opetusta ja ohjausta. Näistä opinnoista saat 
yhteishaussa 6 valintapistettä (edellytyksenä: 
väh. 20 ov:n opinnot, 10-luokan osalta väh. 
1100 h).

”Kokkolassa 10-luokalla opiskellaan perusopetuksesta 
tuttuja oppiaineita ja lukuvuoden aikana on mahdollista 
korottaa kaikkien perusopetuksen lukuaineiden päättö-
todistusarvosanoja. 10-luokan suorittamisesta saa kuusi 
valintapistettä toisen asteen koulutuksen yhteishakuun 
ja lisäksi 10-luokalla korotetut päättötodistusarvosanat 
otetaan huomioon yhteishaussa. Näin ollen suurin osa 
kymppiluokan suorittaneista opiskelijoista onkin saanut 
toisen asteen koulutuspaikan heti 10-luokan jälkeen. 
Kokkolassa 10-luokan koulutuksesta vastaa Kokko-
lan aikuislukio ja opetus järjestetään päiväopetuksena 
Keski-Pohjanmaan ammattiopiston tiloissa Kokkolan 
ammattikampuksella.”
Rehtori Terho Taarna, Kokkolan aikuislukio
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Kansanopistolinjat
Vapaan sivistystyön opintolinja Oppilaitos

Ala-Könni kansanmusiikkilinja, 34 ov Kaustisen Evankelinen Opisto

Eväitä itsenäiseen elämään -linja kehitysvammaisille, 37 ov Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, kansanopisto, Kälviä

Henkilö- ja muotokuvaukseen painottuva valokuvauslinja, 37 ov Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, kansanopisto, Kälviä

Kansanopistolinja, 34 ov Kaustisen Evankelinen Opisto

Laululinja, 37 ov Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, kansanopisto, Kälviä

Musiikkiteatterilinja, 37 ov Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, kansanopisto, Kälviä

Suomi ja työelämä -linja maahanmuuttajille, 37 ov Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, kansanopisto, Kälviä

Tanssilinja, 37 ov Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, kansanopisto, Kälviä

VAUDE Erityislinja (er), 34 ov Kaustisen Evankelinen Opisto

Vionojan kuvataidelinja, 32 ov Kaustisen Evankelinen Opisto

Kansanopistolinjat

”Musiikkiteatterilinjalla opiskelu on ollut monipuolista, 
mutta myös sopivan haasteellista, ja opettajat ovat olleet 
hyviä! Kansanopistovuoden aikana tapaa paljon erilaisia 
ja eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä. Opistovuosi antaa 
myös aikaa sen pohtimiselle, mikä on sun oma juttu. Sitä 
paitsi opinnoista saa hyvät valmiudet ja valintapisteitä, kun 
hakee seuraavaan opiskelupaikkaan. Todella hyvä valinta, 
suosittelemme!”
Musiikkiteatterilinjan opiskelijat Marjut Moilanen (vas.), 
Henna Lehtiniemi ja Sara Saarelainen,  
Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, kansanopisto, Kälviä

Välivuosi-
vaihtoehdot

Kansanopiston 
lukuvuoden mittainen 
opintolinja on hyvä 

vaihtoehto, jos et vielä 
tiedä mihin perusopetuksen 
jälkeen hakeutuisit. Lisäksi 
lukuvuoden mittaisista 
kansanopisto-opinnoista 
saat yhteishaussa kuusi 
valintapistettä. 

”Kansanopistossa opiskelu on yhteisöllistä, 
käytännön läheistä ja opetusmenetelmät ovat 
monipuolisia. Lähiopetusta järjestetään 25 
viikkotuntia.” 
Aikuiskoulutuspäällikkö Salla Lillhonga, 
Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, kansanopisto, Kälviä

”Kansanopistolinjalla opiskelija voi vahvistaa 
opiskeluvalmiuksia sekä elämänhallinnallisia tai-
toja. Kansanopistovuodesta opiskelija saa kuu-
si valintapistettä yhteishaussa sekä valmiuksia 
jatko-opintoihin. Halutessaan opiskelija voi asua 
opistolla kansanopisto-opintojen ajan.” 
Rehtori Maria Murtomäki, Kaustisen Evankelinen Opisto
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Yhdistelmätutkinto ja yhdistelmäopinnot
Ammatillisiin perustutkintoihin hakeutuessasi Sinulla on 
mahdollisuus suorittaa myös ylioppilastutkinto ja lukion 
oppimäärä (ns. yhdistelmätutkinto). Yhdistelmätutkinnon 
valmiiksi saaminen kestää pääsääntöisesti neljä vuotta ja 
kiinnostus yhdistelmätutkinnon suorittamiseen kartoite-
taan soveltuvuuskokeessa tai opiskelupaikan vahvistamisen 
yhteydessä. 

Yhdistelmätutkinnon (amm. pt + yo + lukio) opiskelu on 
mahdollista kaikkiaan 11 ammatillisessa perustutkinnossa:
1.  Hevostalouden perustutkinto: 4 paikkaa Keski-Poh-

janmaan ammattiopisto, Kaustinen, 6 paikkaa Keski-
Pohjanmaan ammattiopisto, Perho

2. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto: 
 14 paikkaa *
3. Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
4. Lapsi- ja perhetyön perustutkinto
5. Liiketalouden perustutkinto, 26 paikkaa *
6. Maatalousalan perustutkinto 
7.  Metsäalan perustutkinto
8. Musiikkialan perustutkinto 
9. Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto: 
 8 paikkaa * 
10. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto: 8 paikkaa * 
11. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: 24 paikkaa *

* lukio-opintojen toteutus omana ryhmänä Kokkolan 
aikuislukiossa

Toinen vaihtoehto lukion ja ammatillisten opintojen yhdistä-
miseen on ns. yhdistelmäopinnot. Yhdistelmäopinnot poik-
keavat yhdistelmätutkinnosta siten, ettei siinä suoriteta lu-
kion oppimäärää. Yhdistelmäopintoja voit suorittaa kaikissa 
ammatillisissa tutkinnoissa ja niihin hakeudutaan ammatillis-
ten opintojen jo alettua.

Yhdistelmätutkinnon opiskelu on mahdollista myös hakeu-
tuessasi opiskelemaan näihin lukioihin:
- Kaustisen musiikkilukio (Lapsi- ja perhetyön perustut-

kinto, Kaustisen Evankelinen Opisto)
- Lucina Hagmanin lukio (Nuoriso- ja vapaa-ajan 
 ohjaus, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kälviä)
- Perhon lukio (Ympäristönhoitajan perustutkinto,  

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Perho)
HUOM! Edellytyksenä yhdistelmätutkintoon pääsemiseksi 
on tutkintokohtaisten soveltuvuus- ja terveydentilavaati-
musten täyttäminen (soveltuvuustestaus) tai pääsykokeen 
läpäisy.

Lisätietoja yhdistelmätutkinnoista ja yhdistelmäopinnoista 
saat ottamalla yhteyttä oppilaitokseen.

”Tyypillinen ennakkoluulo kahden tutkinnon suoritta-
misen työläydestä ei ainakaan omalla kohdallani ole pi-
tänyt paikkaansa vaan olen kokenut tutkintojen saman-
aikaisen opiskelun pelkästään positiivisena vaihteluna 
opiskelun arjessa. Lisäksi kahden tutkinnon suorittami-
sesta on hyötyä tulevaisuudessa. Voin ryhtyä heti val-
mistumisen jälkeen hakemaan alan töitä ja myöhemmin 
korkeakouluopintoihin hakeutuessani kahden tutkinnon 
suorittamisesta on etua.”
Opiskelija Hanna Fraktman, valmistunut vuonna 2012 
Kokkolan ammattilukiosta

Millaiselle opiskelijalle yhdistelmätutkinto 
on hyvä vaihtoehto? 

”Yhdistelmätutkinto tarjoaa parhaat valmiudet niin 
jatko-opintoihin kuin käytännön työtehtäviin, sillä 
kahden tutkinnon opiskelusta saa laaja-alaiset tiedot 
ja taidot. Kaustisen Evankelisen Opiston lastenohjaa-
jaopiskelijat tekevät yhdistelmätutkintoon kuuluvat 
lukio-opinnot Kaustisen musiikkilukiossa. Lastenoh-
jaajakoulutukseen sisältyy pedagogisia opintoja, joita 
yhdistämällä musiikinopintoihin lukiossa opiskelija saa 
hyvät lähtökohdat esimerkiksi musiikinopettajan 
opintoihin.” 
Rehtori Maria Murtomäki, Kaustisen Evankelinen Opisto

Poimintoja opintojen monipuolistamis-
mahdollisuuksista toisella asteella
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”Urheiluakatemiassa opiskelu keskittyy täysin omaan 
lajiin. Joukkuelajeissa on valmentaja, joka suunnittelee 
treenit ja yksilölajeissa tehdään oman valmentajan mää-
räämiä oheistreenejä. Itse hakeuduin urheiluakatemiaan 
siksi, että voisin maksimoida kehityksen oman lajin paris-
sa. Koulun ja harrastuksen yhdistäminen kuulosti myös 
mukavalta vaihtoehdolta. Tavoitteeni on ensin kehittää 
pelitaitojani ja muutaman vuoden päästä nousta ylem-
mille sarjatasoille pelaamaan. Parasta urheiluakatemias-
sa on ammattitaitoinen valmennus, monipuoliset harjoit-
teet, rento meininki ja uudet eri pelikaverit. Treeneihin 
tuo haastetta ja kovuutta se, että tytöt ja pojat treenaa-
vat yhdessä. Aamutreenit tuovat myös mukavaa vaihte-
lua viikoittaiseen opiskeluun. Lisäksi aamutreeneissä val-
mentajalta saa usein myös henkilökohtaista palautetta ja 
opetusta, mikä auttaa kehittymään yksilönä enemmän. 
Suosittelen urheiluakatemiaa kaikille urheilijoille, jotka 
haluavat yhdistää opiskelun ja harrastuksen ja kehittyä 
omassa lajissa!”
Opiskelija Karoliina Lintinen, urheiluakatemia

Vaihtoviikko opiskelupolun monipuolistajana
Vaihtoviikon aikana voit valita yhteistyöoppilaitok-
sen tai oman oppilaitoksen tarjonnasta kurssin, jota 
opiskellaan koko vaihtoviikon ajan. Vaihtoviikon 
opintotarjonnassa on ollut esim. ensiapua, labora-
toriotyöskentelyä AMK:ssa, luovaa valokuvausta, 
animaatiota, kuvataidetta, hip-hop-tanssia...  Vaih-
toviikon opintotarjonta vaihtelee vuosittain. Vaih-
toviikko-mahdollisuus tarjoutuu Sinulle Vetelin, 
Perhon ja Lucina Hagmanin lukioiden sekä Kaus-
tisen Evankelisen Opiston ja Keski-Pohjanmaan 
ammattiopiston Kälviän toimipisteen opiskelijana. 

Opintokokonaisuuksia alueen 
muista oppilaitoksista
Voit myös monipuolistaa tutkintoa-
si valitsemalla opintokokonaisuuksia 
(tutkinnon osia) ammatillisista perus-
tutkinnoista, ammattitutkinnoista ja 
erikoisammattitutkinnoista, lukioista 
tai kansanopistoista. Opintokoko-
naisuuksia voit opiskella esimerkiksi 
osallistumalla toisen oppilaitoksen 
opetukseen kokonaisen opintojak-
son ajan. Vaihtojakson opintotarjonta 
vaihtelee vuosittain. Ajankohtaiseen 
vaihtojakson opintotarjontaan voit tu-
tustua osoitteessa:
http://2aste.kpedu.fi/opintotarjotin/

Verkko- ja lähiopintoja 
alueen muista oppilaitoksista
Kaikkien Keski-Pohjanmaan toisen asteen opis-
kelijoiden on mahdollista valita yksittäisiä kurs-
seja ja opintoja Keski-Pohjanmaan toisen asteen 
yhteiseltä opintotarjottimelta. Opintotarjonnas-
sa on kokonaan verkon välityksellä opiskeltavia 
kursseja, mutta myös yhteistoiminta-ajalla toteu-
tettavia lähiopetuskursseja. Suosittuja opintoja 
ovat mm. ammattitaitoa täydentävät opinnot ja 
hygieniaosaamisen verkko-opinnot. Opintotar-
jonta vaihtelee vuosittain ja niihin voit hakeutua 
opinto-ohjaajan kanssa käydyn ohjauskeskuste-
lun pohjalta. Ajankohtaiseen opintotarjontaan 
voit tutustua osoitteessa: http://2aste.kpedu.fi/
opintotarjotin/ Ruotsinkielisten lukioiden opis-
kelijana voit lisäksi valita opintoja Team Nordin 
opintotarjonnasta.

Urheiluakatemia
Urheiluakatemia tarjoaa mahdollisuuden joustavaan toisen as-
teen opintojen ja urheilun yhdistämiseen. Urheiluakatemiassa 
voit opiskella Vetelin, Kannuksen ja Kokkolan lukioiden, Keski-
Pohjanmaan ammattiopiston Kokkolan, Kälviän, Kannuksen ja 
Kaustisen toimipisteiden opiskelijana. Urheiluakatemiaan haetaan 
erillisellä haulla yhteishaun yhteydessä tai toisen asteen opinto-
jen jo alettua. Lisätietoa urheiluakatemiasta ja hausta: https://
www.kokkola.fi/opetus_ja_koulutus/urheiluakatemia/fi_FI/
urheiluakatemia/ 
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” Kiihdytyskaistan opinnot sisältävät matematiikan, 
fysiikan, ruotsin, englannin, tietotekniikan ja viestin-
nän opintojaksot. Opiskelija voi valita niistä yhden tai 
useamman, ja sisällyttää opinnot osaksi toisen asteen 
tutkintoa. Lisäksi opinnoissa tutustutaan opiskeluun 
ja opetukseen ammattikorkeakoulussa sekä siihen, 
minkälaisiin työtehtäviin ammattikorkeakoulusta val-
mistuneet voivat suunnata. Opinnot ovat erinomainen 
mahdollisuus niille toisen asteen opiskelijoille, jotka 
harkitsevat opintojensa jatkamista ammattikorkea-
koulussa. Väyläopintojen kautta pääsee tutustumaan 
ammattikorkeakouluopiskeluun jo etukäteen ja sa-
malla petraamaan omaa osaamistaan väyläopintojen 
sisällöissä. Se taas auttaa pärjäämistä valintakokeissa 
ja vauhdittaa myös tutkinnon suorittamista opiskelu-
paikan irrottua ammattikorkeakoulusta.”
Projektipäällikkö Mari Emmes, 
Keskipohjalainen koulutusväylä -hanke, Centria ammattikorkeakoulu

Kiihdytyskaista ammattikorkea-
kouluun – väyläopinnot
Kiihdytyskaista ammattikorkeakouluun 
-väyläopintoihin kannattaa hakeutua, mi-
käli tähtäimessäsi on opiskelupaikka am-
mattikorkeakoulussa, ja haluat kehittää 
ammattikorkeakouluopinnoissa ja valinta-
kokeissa tarvittavia yleisiä opiskeluvalmi-
uksia. Opintokokonaisuuteen kuuluvista 
opintojaksoista voit valita yhden tai use-
amman ja sisällyttää opinnot osaksi toisen 
asteen tutkintoa. Kiihdytyskaista on tarjol-
la kaikille Keski-Pohjanmaan toisen asteen 
oppilaitosten opiskelijoille (paikkoja rajalli-
nen määrä). Lisätietoa opinnoista ja niihin 
hakeutumisesta saat toisen asteen oppilai-
toksista ja osoitteesta: www.opastin.fi > 
Keskipohjalainen koulutusväylä.

Muita oppilaitosten erityispainotuksia
• Kaustisen musiikkilukio: Musiikin erikoislukio, 

valtakunnallinen
• Kannuksen lukio: eläinlääketieteelliseen valmentava linja
• Keski-Pohjanmaan konservatorio: Hoiva- ja 

yhteisömusiikin opinnot yhteistyössä Keski-Pohjanmaan 
ammattiopiston, Kokkolan hyvinvointikampuksen 
toimipisteen kanssa 

• Keski-Pohjanmaan ammattiopiston toimipisteet: 
 Taitaja-toiminta, kansainväliset työssäoppimisjaksot
• Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Toholampi: Luovat 

menetelmät hyvinvoinnin tukemisessa (10 ov) ja AV-
tekniikan hyödyntäminen luovassa toiminnassa (10 ov) 
yhteistyössä Kokkolan ammattikampuksen ja Kokkolan 
hyvinvointikampuksen toimipisteiden kanssa

• Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkolan 
ammattikampus: Luovat menetelmät hyvinvoinnin 
tukemisessa (10 ov) ja AV-tekniikan hyödyntäminen 
luovassa toiminnassa (10 ov) yhteistyössä Keski-
Pohjanmaan ammattiopiston Toholammin toimipisteen ja 
Kokkolan hyvinvointikampuksen toimipisteen kanssa

• Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkolan 
hyvinvointikampus: Mahdollisuus kaksikieliseen 
opetukseen, Hoiva- ja yhteisömusiikin opinnot 
yhteistyössä Keski-Pohjanmaan konservatorion 
kanssa, Luovat menetelmät hyvinvoinnin tukemisessa 
(10 ov) ja AV-tekniikan hyödyntäminen luovassa 
toiminnassa (10 ov) yhteistyössä Keski-Pohjanmaan 
ammattiopiston Toholammin toimipisteen ja Kokkolan 
ammattikampuksen kanssa

• Kokkolan yhteislyseon lukio: Luonnontiede- , atk- ja 
urheilupainotus. 

• Kronoby gymnasium: Flyglinje, Jakt- och naturlinje
• Perhon lukio: Matemaattis-luonnontieteellisesti 

painottunut linja, tutkintotavoitteisia opintoja 
(lähihoitaja) Keski-Pohjanmaan ammattiopiston, 
Kokkolan hyvinvointikampuksen toimipisteen kanssa 

• Pietarsaaren suomenkielinen lukio: Jalkapallo-, 
jääkiekko- ja salibandylinja
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Vöyri

PIETARSAARI

Kalajoki

Sievi

Lestijärvi
Halsua

VETELI

PERHO

KAUSTINEN

TOHOLAMPI

KANNUS

Pedersöre

KRUUNUPYY

KOKKOLA

Uusikaarlepyy

toisen asteen yhteistyössä mukana olevat 

oppilaitokset keski-pohjanmaalla

Kannuksen lukio
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, KannusKarleby svenska gymnasium

Keski-Pohjanmaan Konservatorio
Kiviniityn lukio
Kokkolan aikuislukio
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto: 

Kokkolan ammattikampus
Kokkolan hyvinvointikampus
Kälviän toimipiste

Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus: 
kansanopisto, Kälviä

Kokkolan yhteislyseon lukio
Lucina Hagmanin lukio

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Toholampi
Toholammin lukio

Pietarsaaren lukio

Lisätietoa toisen asteen yhteistyöstä www.2aste.kpedu.fi

Kaustisen Evankelinen Opisto
Kaustisen musiikkilukio
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kaustinen

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Perho
Perhon lukio

Kronoby gymnasium

Vetelin lukio

Luoto
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