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Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Vöyri

Pietarsaari

Kalajoki

Sievi

Lestijärvi
Halsua

Veteli

Pedersöre

Kruunupyy

KOKKOLA

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto järjestää 
koulutusta nuorille seuraavissa toimipisteissä:

• Kokkolan ammattikampus, Närvilänkatu 8

• Kokkolan hyvinvointikampus, Terveystie 1

• Kälviä, Opistontie 1*

• Kannus, Ollikkalankatu 3

• Perho, Haanentie 26

• Kaustinen, Raviradantie 36 B

• Toholampi, Ullavantie 20*

* ei alkavaa nuorten koulutusta syksyllä 2015
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Tekniikka ja liikenne

  Automaatioasentaja (pk ja yo)  
  Autonkuljettaja  ( pk ja yo) 
  Ajoneuvoasentaja ( pk ja yo) 
  ICT-asentaja ( pk ja yo) 

 (myös ammattilukio)
  Koneistaja tai Levyseppähitsaaja 

 ( pk ja yo)  
  Laborantti ( pk ja yo)  
  Maalari ( pk ja yo) 
  Prosessinhoitaja ( pk ja yo) 
  Putkiasentaja ( pk ja yo) 
  Puuseppä ( pk ja yo)  
  Sähköasentaja ( pk ja yo) 
  Talonrakentaja ( pk ja yo)   
  Vaatetusompelija ( pk ja yo) 
  ● Turvallisuusvalvoja ( pk ja yo) 

Yhteishaku 2015

  Kokkolan ammattikampus

●  pääsy- / soveltuvuuskoe
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Matkailu-, ravitsemis- ja talousala
  Kodinhuoltaja ( pk ja yo ) 
  Kokki ( pk ja yo ) (myös ammattilukio)
  Leipuri-kondiittori tai 

 Elintarvikkeiden valmistaja ( pk ja yo )  
  Tarjoilija ( pk ja yo ) 

Yhteishaku 2015

  Kokkolan ammattikampus
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   Kokkolan ammattikampus

  ● Datanomi (myös ammattilukio) (pk)
     Merkonomi / Merkonom 

 (myös ammattilukio) ( pk ja yo )

  ● Media-assistentti (pk ja yo) 

 

Yhteishaku 2015

●  pääsy- / soveltuvuuskoe

Kokkolan ammattikampus

Datanomi (myös ammattilukio) (pk)
Merkonomi / Merkonom 

 (myös ammattilukio) ( pk ja yo )

Media-assistentti (pk ja yo) 

Yhteishaku 2015

pääsy- / soveltuvuuskoe
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Yhteishaku 2015

●  pääsy- / soveltuvuuskoe

  Kokkolan hyvinvointikampus

  ● Lähihoitaja / Närvårdare  
 (myös ammattilukio) ( pk ja yo)  
 •  Yo-pohjainen ( 2v )   
 • Mahdollisuus 2-kielisiin opintoihin  

Osaamisalat:
 • Ensihoito
 • Kuntoutus
 • Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus 
 • Mielenterveys- ja päihdetyö
 • Sairaanhoito ja huolenpito
 • Vammaistyö
 • Vanhustyö

  Parturi-kampaaja ( pk ja yo) 
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KANNUS 
  Maaseutuyrittäjä 

 • Maatalousteknologia
 • Maatilatalous  

  Metsäkoneenkuljettaja 
 (HUOM! opintopolku.fi-sivulla: Tredu, Kannus)

  ● Eläintenhoitaja (kennelala) 
 pk ja yo (myös ammattilukio)  

Yhteishaku 2015

●  pääsy- / soveltuvuuskoe
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KAUSTINEN / RAVIOPISTO 
  Hevostenhoitaja, painotus: raviurheilu

( pk, yo, myös ammattilukio ) 

Yhteishaku 2015
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PERHO 
  Maaseutuyrittäjä ( pk, yo )
  Hevostenhoitaja, painotus: ratsastus

( pk, yo, myös ammattilukio) 
  Ympäristönhoitaja ( riistalinja ) (pk)

   

Yhteishaku 2015
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Yhteishaku 2015
  Kaustisen evankelinen opisto

  ● Lastenohjaaja  

Kansanopistolinjat: 
   Ala-Könni kansanmusiikkilinja
   Vionojan kuvataidelinja
   VAUDE-erityislinja
   Kansanopistolinja
  Kymppilinja

  Keski-Pohjanmaan 
konservatorio

  ● Muusikko 

●  pääsy- / soveltuvuuskoe
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  Kälviä   
 
Kansanopistolinjat erillishaussa: 

  Laululinja
  Tanssilinja
  Valokuvauslinja 
  Musiikkiteatterilinja  

  Aikuisten maahanmuuttajien valmentava  
 koulutus  

  Eväitä itsenäiseen elämään -linja  
  Taide Virtaset -linja 

Yhteishakuun 6 pistettä

Kansanopistolinjat 2015

  Kälviä

  Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja  
 - ei haussa keväällä 2015 
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Soveltuvuustestaus

Toimipiste Tutkintonimike  Soveltuvuuskokeen sisältö *

Kokkolan ammattikampus

 
 
 

Kokkolan hyvinvointikampus

Kannus

Perho

Turvallisuusvalvoja, pk + yo

 
Datanomi, pk +yo

Media-assistentti, pk + yo 

Lähihoitaja, pk + yo

Eläintenhoitaja, Kennel, pk + yo
 
 
Ympäristönhoitaja, pk + yo

Juoksu- ja lihaskuntotesti, psykologinen yksilöllinen testi * 
ja haastattelu, ainekirjoitelma suomen kielellä, alan asian-
tuntijoiden haastattelu

 
Kirjallinen koe

 
Haastattelu ja kirjallinen tehtävä  

Lopullinen valinta tehdään soveltuvuuskokeen perusteella

 
Psykologien yksilöllinen testi*, jossa kirjallinen osuus sekä 
henkilökohtainen haastattelu+ ryhmätehtävä.

Haastattelu, käytännön tehtävä 

 

Sisältää kuntokokeen ja teoriaosuuden

  

 

 
 

* Maksullinen psykologin testi

Kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen
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Ammatillinen tutkinto (180 osaamispistettä/ 3 vuotta)*

  Ammatilliset tutkinnot osat  
 135 osp

  Yksi pakollinen tutkinnon osa (=ydinosaaminen)
  Lisäksi valinnaisia tutkinnon osia

●  Työssäoppimista vähintään 30 osp 
(työpaikalla, aidossa ympäristössä) 
●  Ammattiosaamisen näytöt 
(näyttöön perustuva osoitus ammattitaidosta)
●  Opintojen ohjaus

   Yhteiset tutkinnon osat  
 35 osp

  Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 
11 osp 
 

 Matemaattis- luonnontieteellinen  
osaaminen, 9 osp 

  Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava 
osaaminen, 8 osp 
 

 Sosiaalinen- ja kulttuurinen osaaminen, 
7 osp

 Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp
  Tukevat tutkinnon ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita

●  Mahdollisuus valita yksittäisiä opintoja muista oppilaitoksista ja tutkinnoista esim. AMK- opinnot sekä avoimen yliopiston  
 opinnot.

* opintoviikoista osaamispisteisiin 1.8.2015 mennessä.
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Terveydentilavaatimukset
Lue lisää > www.opintopolku.fi > ammatillinen koulutus> hakijan terveystila

• Tutkintokohtaisten terveydentilavaatimusten tavoitteena 
on parantaa turvallisuutta koulutuksessa ja myöhemmin 
työelämässä

• Terveydentilavaatimuksia sovelletaan seuraavissa 
KPEDU:n koulutuksissa yhteishaussa 2015:

  - Logistiikan perustutkinto
  - Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
  - Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
    • Rikostaustaote, jos sisältyy alaikäisten kanssa työskentelyä
  - Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkulj. ko

• 1.1.2012 voimaan tullut ns. Sora-laki (ratkaisuja 
soveltumattomuuteen) mahdollistaa opiskeluoikeuden 
peruuttamisen, jos opiskelija todetaan soveltumattomaksi 
alalle

Kaikki tutkinnot
• Opiskelijalta voidaan edellyttää huumausainetestausta 

koskeva todistus

• Osaan tutkinnoista on määritelty lisäksi suosituksia 
terveydentilasta, esim. allergioiden, fyysisen kunnon tai 
näön ja kuulon osalta.
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Lukio-opintoja
ammattiin 
opiskelevalle

   Ammatillinen pt 
+ lukio-opintoja

  Ammatillinen perustutkinto
  Lukion päättötodistus
  Ylioppilastutkinto

Kiinnostus kartoitetaan hakuvaiheessa 
ja vahvistetaan opiskelupaikan
vastaanottamisen yhteydessä.

Kahden tutkinnon opiskelu kestää noin 4 vuotta.

   Kaikissa tutkinnoissa 
mahdollisuus yhdistelmä-
tutkintoon ( ammatillinen 
pt ja yo-tutkinto)

Ammattilukio-opinnot ovat 
mahdollisia seuraavissa tutkinnoissa:

• Hevostalouden perustutkinto, hevostenhoitaja
• Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, kokki
• Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 
• Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja (kennelala)
• Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä (Perho)
• Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ict-asentaja
• Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi
• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
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Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus
Koulutuksiin haetaan 19.5. – 21.7.2015 osoitteessa opintopolku.fi

Kaikki hakijat haastatellaan ennen opiskelijaksi ottamista.
Opinnot Ammattikampuksella Kokkolassa.

   Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus VALMA

● Valmentava koulutus mahdollistaa yksilölliset opintopolut ja joustavoittaa siirtymistä      
tutkintotavoitteeseen ammatilliseen koulutukseen.

● Koulutus on opiskelijalähtöistä ja perustuu alkukartoituksen jälkeen opiskelijan 
henkilökohtaisiin tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin.

● Koulutuksen ensisijaisena kohteena on perusopetuksen päättäneet nuoret, jotka 
tarvitsevat opiskeluvalmiuksien vahvistamista sekä ohjausta ja tukea koulutuksen ja 
ammatin valinnassa. 

Koulutukseen tulevien maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten henkilöiden 
kielitaidon tulisi olla suomen tai ruotsin kielessä kielitaidon tasojen kuvausasteikolla tasoa A2.2.

   10-luokka

●  Nuorille, joilla ei vielä ole 
toisen asteen koulutuspaikka

●  Opiskellaan perusopetuksen 
aineita

●  Mahdollisuus korottaa kaikkia 
perusopetuksen lukuaineiden 
päättöarvosanoja 



YHTEISHAKU 2015

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän vahvuuksia

  Erinomaiset tuki- ja ohjaus- 
 palvelut: 
 opot, kuraattorit, tutorit, 
 koulumatkatuki, asuntoloita

  Valtakunnallisesti pieni 
 keskeyttämisprosentti

  Työssäoppimispaikkoja / 
 yhteistyöyrityksiä yli 1200

  KV-toimintaa 39 maahan 
 Esim. Espanja, Saksa, Unkari,  
 Ranska, Färsaaret

  Opiskelijayhdistys,
 harrastustoiminta ja kerhot 

  Valtakunnallinen SAKU ry:n 
 kulttuuri- ja urheilutoiminta

  Työllistymisprosentti on hyvä
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Yksilölliset opiskelupolut

   Urheiluakatemia 

Kansallisen/kansainvälisen tason urheilijat. 
Haetaan erillisellä lomakkeella, joka 
toimitetaan akatemian yhdyshenkilölle.

   Väylä-opinnot ammattikorkeakouluun

   Opintoja toisen asteen tarjottimelta

   2+1 -malli ( 3. vuosi oppisopimuksella)

   Tutkinnon osia muista ammatillisista 
perustutkinnoista, ammattitutkinnoista tai 
erikoisammattitutkinnoista
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Harkintaan perustuva valinta

• Nuorella on mahdollisuus hakea 
opiskelupaikkaa harkintaan perustuvan 
valinnan kautta, mikäli hänellä on erityinen 
syy, mikä osoitetaan asiantuntijalausunnolla. 
 
Hakemuksen ja dokumenttien oltava perillä 
oppilaitoksessa yhteishaun aikana.

Syyt: 

• Oppimisvaikeudet (oppimisvalmiustesti)

• Sosiaaliset syyt (jotka ovat vaikuttaneet  
 opintomenestykseen peruskoulussa)

• Koulutodistusten puuttuminen  
 tai todistusten vertailuvaikeudet  
 (lähinnä ulkomailla suoritettu koulutus)
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Tutustu koulutusvideoihin

  Koulutusvideot nuorten 
perustutkinnoista ( 31 kpl )

 Valmiit videot löytyvät www.kpedu.fi 
-nettisivuilta perustutkintojen esittelyistä

 Videot myös osoitteissa www.limetv.fi ja 
www.youtube.com/kpedufi
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Kysy 
ammatillisesta 
koulutuksesta
Aapo Opolta

kpedu.fi

??
?

????
?

http://facebook.com/OpoAapoKPEDU



YHTEISHAKU 2015

Kysy koulutuksista: 
Tekniikka ja liikenne, Matkailu- ravitsemus- ja talousala 
  jouni.mantila@kpedu.fi, p. 044 725 0175 
  marjo.saarinen@kpedu.fi, p. 044 725 0183

Liiketalous tapio.oinas@kpedu.fi, p. 040 808 5090

Audiovisuaalinen viestintä jussi.jarviniemi@kpedu.fi, p. 040 808 5036

Tieto- ja viestintätekniikka mirka.rajaniemi@kpedu.fi, p. 044 725 0412

Sosiaali- ja terveysala 
 katriina.sipila@kpedu.fi, p. 044 725 0512 
 sari.haglund@kpedu.fi, p. 040 808 5153   

Hiusala sari.haglund@kpedu.fi, p. 040 808 5153

Luonnonvara-ala 
Kannus: 
Maatilatalous ja maatalousteknologia: taisto.hakkarainen@kpedu.fi, p. 044 7250610 
Eläintenhoito: marjaana.vuollet@kpedu.fi, p. 044 725 0645 
Metsäkoneen kuljettajat: pentti.roivas@kpedu.fi, p. 044 7250638

  Perho: marika.riihimaki@kpedu.fi, p. 040 808 5520

     Kaustinen eevi.fiskaali@kpedu.fi, p. 040 359 6251 
 
Valmistava koulutus evelina.tyynela@kpedu.fi, p. 040 807 3579

Kysy kansanopistolinjoista:
Keski-Pohjanmaan kansanopisto, info.kpopisto@kpedu.fi, p. 040 8085 035

Kysy hakemisesta: 
 Hakutoimisto ; hakutoimisto@kpedu.fi, p. 040 808 5010

www.kpedu.fi


