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Toisen asteen koulutustarjontaa
Keski-Pohjanmaalla
T

ämä esite on syntynyt Keski-Pohjanmaan toisen asteen oppilaitosten yhteistyön tuloksena. Esitteeseen
on koottu perusopetuksen jälkeisiä koulutusvaihtoehtoja ja -mahdollisuuksia Keski-Pohjanmaalla. Tämä esite
löytyy myös pdf-muodossa www-sivulta: www.2aste.
kpedu.fi
Perusopetuksen jälkeiset opiskeluvaihtoehdot
Suomen koulutusjärjestelmässä (ks. kaavio 1) eri kouluasteet seuraavat toisiaan eli perusasteelta siirrytään toiselle asteelle ja toiselta asteelta korkea-asteelle. Nuolet
kuvaavat reittejä, joita koulujärjestelmässä on mahdollista kulkea. Perusopetuksen jälkeen voit hakeutua joko
kolmivuotiseen lukioon tai ammatilliseen koulutukseen.
Vaihtoehtona ovat myös nivelvaiheen opinnot (ks. kaavio 1) jotka tarkoittavat kansanopistolinjoja, 10-luokkaa
ja ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA) tai lukioon valmistavaa koulutusta (LUVA)
sekä erityisoppilaitos Luovin järjestämää valmentavaa
koulutusta.
Nivelvaiheen opintoja, ns. välivuosiopintoja suositellaan,
jos olet vielä epävarma tulevasta koulutusvalinnasta tai
haluat korottaa perusopetuksen arvosanoja ja opiskeluvalmiuksiasi. Nivelvaiheen opinnoista saat yhteishaussa
kuusi lisäpistettä.
Perusopetuksen jälkeisiin opintoihin haku
Perusopetuksen jälkeisiin opintoihin haetaan osoitteessa
www.opintopolku.fi.
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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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Oppisopimus vaihtoehtona
Oppisopimuskoulutus on hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, jos tavoitteenasi on työllistyminen perheyritykseen. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, joka solmitaan opiskelijan, työnantajan ja
oppisopimustoimiston kesken. Oppisopimusopiskelijan
oppiminen tapahtuu pääosin työpaikalla. Lisätietoa oppisopimuksesta saat ottamalla yhteyttä Keski-Pohjanmaan
oppisopimustoimistoon.

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

tiesitkö?
Kun olet vastaanottanut opiskelupaikan lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta, sinulla on mahdollisuus monipuolistaa opintoohjelmaasi opiskelemalla opintoja muista
toisen asteen oppilaitoksista ja tutkinnoista.
Voit valita opinto-ohjelmaasi esimerkiksi osia
ammatillisista perustutkinnoista, kursseja lukioista, opintoja kansanopistoista, avoimesta
ammattikorkeakoulusta tai avoimesta yliopistosta tai suorittaa yhdistelmätutkinnon
(sis. ammatillinen perustutkinto, lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto). Tutustu tarkemmin opintojen monipuolistamismahdollisuuksiin sivuilla 18-23.

Lisätietoja opiskeluvaihtoehdoista:
• Oppilaitosten opinto-ohjaajat
• www.opintopolku.fi
• www.oph.fi
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UUTTA LUKIOSSA
LUVA - Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus
Kiviniityn toimipaikassa järjestettävässä LUVA-koulutuksessa vahvistetaan lukio-opinnoissa vaadittavia opiskelutaitoja ja -tekniikoita
sekä opiskelijan kielellisiä valmiuksia suomen kielessä. Koulutus on
tarkoitettu sekä nuorille että aikuisille. Opiskelija voi LUVA-vuoden aikana suorittaa lukiokursseja tai korottaa perusopetuksen
päättöarvosanoja oman henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman
mukaisesti. Hyväksytysti suoritetut lukiokurssit luetaan hyväksi lukiokoulutukseen siirtyvälle opiskelijalle.

”

Musiikkilukiossa voi luoda aidosti omannäköisensä lukiopolun. Opiskelijoita tuetaan omien
vahvuuksien löytämisessä ja kannustetaan niiden
kehittämisessä, oli kyse sitten musiikista tai jostakin muusta. Koulun toiminta on yhteisöllistä, joten
kukaan ei jää yksin.

Opiskelija Markus Mattila
Kaustisen musiikkilukio
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Ammatillinen koulutus

A

mmatillinen 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 tulevaisuudessa haluaa sijoittua. Jos ammatinvalinta on
selvä, ammatilliselta puolelta pääsee kolmessa vuodessa töihin. Alavaihtoehtoja löytyy laidasta laitaan.
Ja mikäli tavoitteena on jonkin tietyn alan ylemmät
asiantuntijatehtävät, kannattaa muistaa, että opinpolku ammatilliselta puolelta korkea-asteelle antaa
erinomaiset eväät eri alojen moniosaajaksi! Kukapa ei
haluaisi olla se tyyppi, jota arvostetaan asiantuntijana, joka ymmärtää alan asiat sekä käytännössä että
paperilla...”

Toimialapäällikkö Hanna-Mari Laitala, luonnonvara-ala,
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus
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Kaustisen Evankelinen Opisto:
www.kaustisenopisto.fi
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto:
www.kpedu.fi
Keski-Pohjanmaan konservatorio:
www.kpkonsa.fi

SALA

HUMANISTINEN JA KASVATU
Ammatti- ja tutkintonimike

Oppilaitos

Lastenohjaaja,
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto (pk, yo)

Kaustisen Evankelinen Opisto

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja,
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto (pk, yo)

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kälviä

KULTTUURIALA
Ammatti- ja tutkintonimike

Oppilaitos

Media-assistentti,
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto (pk, yo)

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto,
Ammattikampus, Kokkola

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

Keski-Pohjanmaan konservatorio
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Ammatti- ja tutkintonimike

Oppilaitos

Merkonomi (as.palvelu ja myynti/talous- ja toimistopalvelut),
Liiketalouden perustutkinto (pk, yo)

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto,
Ammattikampus, Kokkola

LUONNONTIETEIDEN ALA
Ammatti- ja tutkintonimike

Oppilaitos

Datanomi,
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (pk, yo)

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto,
Ammattikampus, Kokkola

TURVALLISUUSALA
Ammatti- ja tutkintonimike

Oppilaitos

Turvallisuusvalvoja,
Turvallisuusalan perustutkinto (pk, yo)

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto,
Ammattikampus, Kokkola

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA

TALOUSALA

Ammatti- ja tutkintonimike

Oppilaitos

Tarjoilija / kokki,
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto (pk, yo)

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto,
Ammattikampus, Kokkola
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Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
www.kpedu.fi

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA
Ammatti- ja tutkintonimike
Ajoneuvoasentaja, Autoalan perustutkinto (pk, yo)

Oppilaitos
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Ammattikampus, Kokkola

Leipuri-kondiittori/Elintarvikkeiden valmistaja/Lihatuotteiden valmistaja
Elintarvikealan perustutkinto (pk, yo)
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Ammattikampus, Kokkola
Koneistaja / levyseppähitsaaja
Kone- ja metallialan perustutkinto (pk, yo)

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Ammattikampus, Kokkola

Laborantti, Laboratorioalan perustutkinto (pk, yo)

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Ammattikampus, Kokkola

Autonkuljettaja / Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja,
Logistiikan perustutkinto (pk, yo)

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Ammattikampus, Kokkola

Maalari,
Pintakäsittelyalan perustutkinto (pk, yo)

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Ammattikampus, Kokkola

Prosessinhoitaja,
Prosessiteollisuuden perustutkinto (pk, yo)

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Ammattikampus, Kokkola

Puuseppä, Puualan perustutkinto (pk, yo)

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Ammattikampus, Kokkola

Talonrakentaja, Rakennusalan perustutkinto (pk, yo)

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Ammattikampus, Kokkola

Maanrakennuskoneen kuljettaja, rakennusalan pt.
HUOM. Haku Vaasan ammattiopiston kautta

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Ammattikampus, Kokkola

Automaatioasentaja / Sähköasentaja,
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (pk, yo)

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Ammattikampus, Kokkola

Putkiasentaja, Talotekniikan perustutkinto (pk, yo)

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Ammattikampus, Kokkola

Vaatetusompelija, Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto (pk, yo)

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Ammattikampus, Kokkola

ICT-asentaja, Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto (pk, yo)

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Ammattikampus, Kokkola
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”

Haluaisin sanoa sinulle nuori, jos tunnet sydämessäsi vetoa eläimiin, älä tukahduta sitä tunnetta
vaan lähde rohkeasti opiskelemaan luonnonvaraalalle. Sinusta voi tulla vaikka Suomen paras raviohjastaja, koirankouluttaja, karjan käsittelijä tai
vaikka uusi suomenmestari maanmuokkauksessa.
Ole rohkea ja kulje päättäväisesti kohti unelmaasi.”

”

Olen saanut luotua hyvät verkostot maatalousalalle, olen saanut erittäin hyvät työllistyvyysmahdollisuudet
ja oppinut, että asioita voidaan toteuttaa monella eri tapaa.”

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

Opiskelija Niko Hyppönen, maatilatalouden
koulutusohjelma, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus

TÖALA

LUONNONVARA- JA YMPÄRIS
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, yo)

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, yo)
HUOM! Haku koulutukseen
Tampereen seudun ammattiopiston kautta.

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus

Luonto-ohjaaja (”riistalinja”),
Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto (pk, yo)

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Perho
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”

Hain sosiaali- ja terveysalalle, koska työllistymismahdollisuudet on hyvät ja monipuoliset. Halusin myös työn, jossa voin auttaa ihmisiä ja olla
muutenkin ihmisten parissa. Koulussa ja työssäoppimisjaksoilla oppii tietoja ja käytännön asioita, joita
voi soveltaa myös esimerkiksi kotona. Mielestäni parasta opinnoissa on olleet työssäoppimisjaksot. Tulevaisuudessa aion hakeutua jatko-opintoihin ensihoitajan koulutusohjelmaan ammattikorkeakouluun.”

Opiskelija Satu Myllymäki, sosiaali- ja terveysala,
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Hyvinvointikampus, Kokkola

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
www.kpedu.fi

UNTA-ALA
SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIK
Ammatti- ja tutkintonimike

Oppilaitos

Parturi-kampaaja,
hiusalan perustutkinto (pk, yo) (ei sisäänottoa 2016)

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto,
Hyvinvointikampus, Kokkola

Lähihoitaja,
sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (pk, yo ja 2-kielinen pk)
(Osaamisalat: ensihoito, kuntoutus, lasten ja nuorten hoito
ja kasvatus, mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja
huolenpito, vammaistyö, vanhustyö. Toteutuvat osaamisalat Keski-Pohjanmaan ammattiopisto,
päätetään edeltävän kevätlukukauden aikana).
Hyvinvointikampus, Kokkola
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YLEISSIVISTÄVÄ KOULUTUS,
kiot
lu
ukio soveltuu sinulle, joka tähtäät korkea-

”

Lukio on oikea valinta opiskelijalle, jonka ensisijaisena
tavoitteena on jatkaa opintoja yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. 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 päättövaiheessa moni nuori ei vielä tiedä mihin ammattiin
haluaisi opiskella ja tällaiselle opiskelijalle lukio antaa
myös lisäaikaa oman ammatinvalinnan ja tulevaisuuden
miettimiseen.

L

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.
Kaikki lukiot tarjoavat tutkintoinaan ylioppilastutkinnon
ja lukion päättötodistuksen. Kaustisen musiikkilukiossa
voi suorittaa lisäksi musiikin perustason ja musiikkiopistotason päättötodistuksen.

Oppilaitos

Opinto-ohjaaja Marja Ranta-Nilkku
Kokkolan suomalainen lukio

WWW-sivut

Kannuksen lukio
(Eläinlääketieteellinen linja)

www.peda.net/kannus/kannuksen-lukio

Karleby svenska gymnasium

www.kokkola.fi/ksg

Kaustisen musiikkilukio

www.musiikkilukio.net

(Musiikin erikoislukio ja lukion yleislinja)

Kokkolan suomalainen lukio*

www.kokkola.fi/ksl

Kiviniityn ja Kokkolan Yhteislyseon toimipaikat

Kokkolan aikuislukio**

www.kokkola.fi/aikuislukio

Kronoby gymnasium

www.kronobygymnasium.fi

Perhon lukio

www.peda.net/perho/lukio

Pietarsaaren lukio

www.pietarsaarenlukio.fi

Toholammin lukio

www.toholamminlukio.fi

Vetelin lukio

www.peda.net/veteli

* Kiviniityn, Kokkolan yhteislyseon ja Lucina Hagmanin lukiot yhdistyvät 1.8.2016 alkaen
Kokkolan suomalaiseksi lukioksi.
** Haku: yhteys oppilaitokseen
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”
KUVA: Puuhuilu.com

Lukiossa voi jo toteuttaa tulevaisuuden
haaveitaan. Normaalien lukiokurssien lisäksi
opiskelemme paljon luonnontieteitä ja eläinlääketieteelliselle linjalle räätälöityjä soveltavia
kursseja. Useimmat meistä haaveilevat lääketieteen jatko-opinnoista yliopistossa.”

Kannuksen lukion eläinlääketieteellisen linjan opiskelijat: Kristiina Kaskinen, Karoliina Karjula ja Samuli
Heikkilä

”

Lukiossa opiskeleminen on ollut erityisesti siksi mukavaa,
että siihen liittyy enemmän vapauksia tehdä asioita omalla
tavallaan verrattuna yläkouluun. Pakollisten kurssien lisäksi
saa valita valinnaisia kursseja halunsa mukaan ja näin opiskella aineita, jotka eniten kiinnostaa. Lukiossa joutuu myös
enemmän itse huolehtia siitä, että koulutyöt tulee hoidettua,
mikä itseni mielestä on hyvä asia. Vastuu omista tekemisistään kasvaa yhä enemmän iän myötä, joten vastuunottamista
on hyvä harjoitella jo lukiossa. Lukiossa on myös tarjolla paljon erilaisia kurssivaihtoehtoja ja “peruskurssien” lisäksi voi
valita esim. kokkaukseen tai luontoon liittyviä kenttäkursseja, joista saa vaihtelua opiskelurutiineihin. Jos vähänkin
harkitsee, että lukio voisi olla itselle hyvä vaihtoehto, niin
kannattaa kyllä kokeilla.”

Opiskelija Iidaliisa Järvenpää, Vetelin lukio
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”

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. Kohderyhmänä ovat myös eri syistä
koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret, jotka eivät ole
löytäneet itselle sopivaa koulutuspaikkaa.
Koulutukseen tulevien maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kielitaidon tulisi olla
suomen tai ruotsin kielessä kielitaidon tasojen kuvausasteikolla tasoa A2.2.”

Välivuosivaihtoehdot

perusopetuksen
jälkeinen valmistava
koulutus ja 10-luokka

A

mmatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa on yhdistetty neljä
aiempaa eri kohderyhmille suunnattua
valmistavaa, valmentavaa, ohjaavaa ja kuntouttavaa koulutusta (ammattistartti, mamu-koulutus,
aikalisä sekä talouskoulu).
10-luokka ja Valma-koulutus toteutetaan
ammattikampuksella, Kokkolassa.

Valman vastaava opettaja Evelina Tyynelä,
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto,
Ammattikampus, Kokkola

Koulutus

Haku

Oppilaitos

Valma (ammatilliseen koulutukseen
valmentava koulutus)

www.opintopolku.fi
Hakuaika 24.5.–26.7.2016

Keski-Pohjanmaan
ammattiopisto

Perusopetuksen lisäopetus,
10-luokka

www.opintopolku.fi
Hakuaika 24.5.–26.7.2016
Hakuajan jälkeen voi vapaita
paikkoja tiedustella suoraan
oppilaitoksista.

Kokkolan aikuislukio,
Kokkola

Lukioon valmistava LUVA-koulutus

Hakuaika 24.5.–26.7.2016

Kokkolan suomalainen lukio,
Kiviniityn toimipaikka

”

Kokkolassa 10-luokalla opiskellaan perusopetuksesta
tuttuja oppiaineita ja lukuvuoden aikana on mahdollista
korottaa kaikkien perusopetuksen lukuaineiden päättötodistusarvosanoja. 10-luokan suorittamisesta saa kuusi
valintapistettä toisen asteen koulutuksen yhteishakuun ja
lisäksi 10-luokalla korotetut päättötodistusarvosanat otetaan huomioon yhteishaussa. ”

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto:
www.kpedu.fi
Perusopetuksen lisäopetus:
www.kokkola.fi/kymppiluokka

Rehtori Terho Taarna, Kokkolan aikuislukio
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Ammattiopisto
Luovi

”

Kun aloitimme Ammattiopisto Luovissa elokuussa Kälviällä, niin kaikkia aluksi
jännitti. Totuimme nopeasti paikkoihin ja
saimme uusia kavereita. Kun olimme sopeutuneet kokonaan koulun rytmiin niin sitten
alkoikin se hankala osuus. Paljon puurtamista! Niin paljon puurtamista, että järkikin
meinasi mennä. Joidenkin mielestä tunneilla
oli hauskaa ja joidenkin mielestä taas tylsää. Mutta parhaiten mieleen on jäänyt
liikuntatunnit. Liikuntatunneilla oli aina
hauskaa, siellä sattui ja tapahtui kaikenlaista. Atk-tunneilla taas meinasi nukahtaa,
ja valkoisessa huoneessa oli ihanaa rentoutua. Talvella sitten siirryimme liikuntasalista
ulos, kokeilimme ulkona kaikenlaista; Lumikenkäilyä, luistelua, hiihtoa ja teimme myös
pitkiä kävelyjä. Jokaisella oli omat viikkotyöt
jotka piti hoitaa, oli aamupalan laittoa, siivousta ja pyykin pesua. Olemme kokeneet
Luovissa tosi paljon! Jos teidän lapsillanne
on ongelmia peruskoulun jälkeen löytää itselleen sopivaa ammattia, suosittelemme
hakemaan Ammattiopisto Luovin Kokkolan
toimipisteelle.”

s

Ammatillinen erityisopetu

A

mmattiopisto Luovi on valtakunnallisesti
toimiva ammatillinen erityisoppilaitos. Toimimme yli 20 paikkakunnalla kautta maan.
Kokkolan toimipisteessä Luovi tarjoaa valmentavaa koulutusta. Tarkista tutkintotavoitteisen koulutuksen tarjonta osoitteessa www.luovi.fi.
Ammattiopisto Luovi on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Koulutuksen
alussa jokaisen opiskelijan kanssa tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva
suunnitelma eli HOJKS. Siinä määritellään opiskelijan yksilölliset tavoitteet.

Ammattiopisto Luovin
Kokkolan toimipisteen opiskelijat

Koulutus

Haku

Oppilaitos

Valmentava koulutus:
- Työhön ja itsenäiseen elämään
valmentava koulutus (1-3 v.)
- Ammatilliseen peruskoulutukseen
valmentava koulutus (1v.)

www.opintopolku.fi
Hakuaika 24.5.-26.7.2016
Myös jatkuva haku,
katso www.luovi.fi.

Ammattiopisto Luovi
(Kokkolan toimipiste, Kälviä)

Puuseppä, puualan perustutkinto
Levyseppähitsaaja, kone- ja metallialan
perustutkinto

Haku: 16.3.-6.4.2016
www.opintopolku.fi

Ammattiopisto Luovi, yhteistyössä Kokkotyösäätiön kanssa
(Yrittäjäntie 2, Kokkola)
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Välivuosivaihtoehdot
Kansanopistolinjat

K

ansanopiston
lukuvuoden mittainen
opintolinja on hyvä
vaihtoehto, jos et vielä
tiedä mihin perusopetuksen
jälkeen hakeutuisit. Kun tulet
vuodeksi kansanopistoon,
et menetä yhteyshaussa
pisteitä.

”

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 kansanopisto, Kälviä
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”

Kansanopistolinjalla opiskelija voi vahvistaa
opiskeluvalmiuksia sekä elämänhallinnallisia taitoja. Kansanopistovuodesta opiskelija saa kuusi valintapistettä yhteishaussa sekä valmiuksia
jatko-opintoihin. Halutessaan opiskelija voi asua
opistolla kansanopisto-opintojen ajan.”

Rehtori Maria Murtomäki, Kaustisen Evankelinen Opisto

”

Kansanopistossa opiskelu on yhteisöllistä,
käytännön läheistä ja opetusmenetelmät ovat
monipuolisia. Lähiopetusta järjestetään 25
viikkotuntia.”

Aikuiskoulutuspäällikkö Salla Lillhonga,
Keski-Pohjanmaan kansanopisto, Kälviä

Kaustisen Evankelinen Opisto:
www.kaustisenopisto.fi
Keski-Pohjanmaan kansanopisto:
www.kpopisto.fi

Kansanopistolinjat
Kaustisen Evankelinen Opisto

Keski-Pohjanmaan kansanopisto, Kälviä

Ala-Könni-Kansanmusiikkilinja, 32 ov

Aikalisä, 20 ov

Opistovuosi, 32 ov

Aikuisten maahanmuuttajien valmentava koulutus, 43 ov

Personal trainer-koulutus, 28 ov

Eväitä itsenäiseen elämään –linja kehitysvammaisille, 43 ov

Kasvatustieteen ja erityispedagogiikan linja, 32 ov

Mediavirtaset –linja kehitysvammaisille, 43 ov

Opettajaopintoihin valmentava linja, 32 ov

Taidevirtaset –linja kehitysvammaisille, 43 ov

Psykologian opintoihin valmentava linja, 32 ov

Tanssilinja, 43 ov

Sosiaalialan opintoihin valmentava linja, 32 ov

Teatterilinja, 43 ov

Vaude!-erityislinja, 32 ov

Vintage –valokuvauslinja, 43 ov

Vionojan kuvataidelinja, 28 ov
17

Poimintoja opintojen monipuolistamismahdollisuuksista toisella asteella
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 kartoitetaan soveltuvuuskokeessa tai opiskelupaikan vahvistamisen
yhteydessä.
Yhdistelmätutkinnon (amm. pt + yo + lukio) opiskelu on
mahdollista kaikkiaan 11 ammatillisessa perustutkinnossa:
1.		Hevostalouden perustutkinto: 4 paikkaa KeskiPohjanmaan ammattiopisto, Kaustinen, 6 paikkaa
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Perho
2. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto:
14 paikkaa *
3. Lapsi- ja perhetyön perustutkinto
4. Liiketalouden perustutkinto, 26 paikkaa *
5. Maatalousalan perustutkinto
6. Metsäalan perustutkinto
7. Musiikkialan perustutkinto
8. Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto:
8 paikkaa *
9. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto: 8 paikkaa *
10. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: 24 paikkaa *
* lukio-opintojen toteutus omana ryhmänä Kokkolan
aikuislukiossa
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Toinen vaihtoehto lukion ja ammatillisten opintojen yhdistämiseen on ns. yhdistelmäopinnot. Yhdistelmäopinnot
poikkeavat yhdistelmätutkinnosta siten, ettei siinä suoriteta lukion oppimäärää, mutta kirjoitetaan ylioppilaaksi. Yhdistelmäopintoja voit suorittaa kaikissa ammatillisissa tutkinnoissa ja niihin hakeudutaan ammatillisten opintojen jo
alettua.
Yhdistelmätutkinnon opiskelu on mahdollista myös hakeutuessasi opiskelemaan näihin lukioihin:
- Kaustisen musiikkilukio (Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, Kaustisen Evankelinen Opisto)
- Perhon lukio (Ympäristönhoitajan perustutkinto,
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Perho)
- Vetelin lukio (Lapsi- ja perhetyön perustutkinto,
Kaustisen Evankelinen Opisto)
HUOM! Edellytyksenä yhdistelmätutkintoon pääsemiseksi
on tutkintokohtaisten soveltuvuus- ja terveydentilavaatimusten täyttäminen.
Lisätietoja yhdistelmätutkinnoista ja yhdistelmäopinnoista
saat ottamalla yhteyttä oppilaitokseen.

Millaiselle opiskelijalle yhdistelmätutkinto
on hyvä vaihtoehto?

”

Tyypillinen ennakkoluulo kahden tutkinnon suorittamisen työläydestä ei ainakaan omalla kohdallani ole pitänyt paikkaansa vaan olen kokenut tutkintojen samanaikaisen opiskelun pelkästään positiivisena vaihteluna
opiskelun arjessa. Lisäksi kahden tutkinnon suorittamisesta on hyötyä tulevaisuudessa. Voin ryhtyä heti valmistumisen jälkeen hakemaan alan töitä ja myöhemmin
korkeakouluopintoihin hakeutuessani kahden tutkinnon
suorittamisesta on etua.”

Kokkolan ammattilukio:
www.kokkola.fi/ammattilukio

Opiskelija Hanna Fraktman, valmistunut vuonna 2012
Kokkolan ammattilukiosta

”

Yhdistelmätutkinto tarjoaa parhaat valmiudet niin
jatko-opintoihin kuin käytännön työtehtäviin, sillä
kahden tutkinnon opiskelusta saa laaja-alaiset tiedot
ja taidot. Kaustisen Evankelisen Opiston lastenohjaajaopiskelijat tekevät yhdistelmätutkintoon kuuluvat
lukio-opinnot Kaustisen musiikkilukiossa tai Vetelin lukiossa. Lastenohjaajakoulutukseen sisältyy pedagogisia
opintoja, joita yhdistämällä musiikinopintoihin lukiossa
opiskelija saa hyvät lähtökohdat esimerkiksi musiikinopettajan opintoihin.”

Rehtori Maria Murtomäki, Kaustisen Evankelinen Opisto
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Verkko- ja lähiopintoja
alueen muista oppilaitoksista
Kaikkien Keski-Pohjanmaan toisen asteen opiskelijoiden on mahdollista valita yksittäisiä kursseja ja opintoja Keski-Pohjanmaan toisen asteen
yhteiseltä opintotarjottimelta. Opintotarjonnassa on kokonaan verkon välityksellä opiskeltavia
kursseja, mutta myös yhteistoiminta-ajalla toteutettavia lähiopetuskursseja. Suosittuja opintoja
ovat mm. yhteiset tutkinnon osat, hygieniaosaamisen verkko-opinnot ja Centria-amk:n Averkon verkko-opinnot. Opintotarjonta vaihtelee
vuosittain ja niihin voit hakeutua opinto-ohjaajan kanssa käydyn ohjauskeskustelun pohjalta.
Ajankohtaiseen opintotarjontaan voit tutustua
osoitteessa: www.2aste.kpedu.fi/opintotarjotin/
Ruotsinkielisten lukioiden opiskelijana voit lisäksi
valita opintoja Team Nordin opintotarjonnasta.

”

Olen opiskelujeni aikana osallistunut aktiivisesti Sakun (Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto) kisatoimintaan.
Olen ollut mukana mm. jalkapallon ja futsalin
sekä tansanialaisen jalkapallon kisoissa ja aina
on tullut mitaleja. Joukkueissa on hyvä fiilis ja
kaikki on hyvin järjestettyä Markku Forsellin
johdolla. Kisamatkoilla saa hyviä uusia kavereita ja olen jopa tavannut oman mieheni ensimmäisellä kisamatkalla. Meillä on nyt yhteinen
lapsi. Olen opiskellut Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä jo useamman tutkinnon: ensin valmistuin catering-alan perustutkinnosta
2010, sitten suoritin myynnin ammattitutkinnon ja nyt opiskelen lähihoitajaksi. Valmistun
keväällä 2016.

Vaihtoviikko opiskelupolun
monipuolistajana
Vaihtoviikon aikana voit valita yhteistyöoppilaitoksen tai oman oppilaitoksen tarjonnasta kurssin, jota opiskellaan koko
vaihtoviikon ajan. Vaihtoviikon opintotarjonnassa on ollut esim. ensiapua, laboratoriotyöskentelyä AMK:ssa, luovaa
valokuvausta, animaatiota, kuvataidetta,
hip-hop-tanssia...

Opiskelija Emmi Niskakangas
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Opintokokonaisuuksia alueen
muista oppilaitoksista
Voit myös monipuolistaa tutkintoasi
valitsemalla omaan HOPSiisi opintokokonaisuuksia (tutkinnon osia)
ammatillisista
perustutkinnoista,
ammattitutkinnoista, lukioista, kansanopistoista tai ammattikorkakoulusta. Opintokokonaisuuksia voit
opiskella esimerkiksi osallistumalla toisen oppilaitoksen opetukseen
esim. kokonaisen opintojakson ajan
tai verkko-opintoina.

Urheiluakatemia
Urheiluakatemia tarjoaa mahdollisuuden joustavaan toisen asteen 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 opintojen jo alettua.
Lisätietoa urheiluakatemiasta ja hausta:
www.jopox.fi/kpurheiluakatemia

”

Urheiluakatemiassa opiskelu keskittyy täysin omaan
lajiin. Joukkuelajeissa on valmentaja, joka suunnittelee
treenit ja yksilölajeissa tehdään oman valmentajan määräämiä oheistreenejä. Itse hakeuduin urheiluakatemiaan
siksi, että voisin maksimoida kehityksen oman lajin parissa. Koulun ja harrastuksen yhdistäminen kuulosti myös
mukavalta vaihtoehdolta. Tavoitteeni on ensin kehittää
pelitaitojani ja muutaman vuoden päästä nousta ylemmille sarjatasoille pelaamaan. Parasta urheiluakatemiassa on ammattitaitoinen valmennus, monipuoliset harjoitteet, rento meininki ja uudet eri pelikaverit. Treeneihin
tuo haastetta ja kovuutta se, että tytöt ja pojat treenaavat yhdessä. Aamutreenit tuovat myös mukavaa vaihtelua viikoittaiseen opiskeluun. Lisäksi aamutreeneissä valmentajalta 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
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Ammattikorkeakouluopintoja
– väyläopinnot
Ammattikorkeakoulu-opintoihin kannattaa
hakeutua, mikäli tähtäimessäsi on opiskelupaikka ammattikorkeakoulussa, ja haluat
kehittää ammattikorkeakouluopinnoissa
ja valintakokeissa tarvittavia yleisiä opiskeluvalmiuksia.
Opintokokonaisuuteen
kuuluvista opintojaksoista voit valita yhden
tai useamman ja sisällyttää opinnot osaksi
toisen asteen tutkintoa. Väyläopinnot ovat
tarjolla kaikille Keski-Pohjanmaan toisen
asteen oppilaitosten opiskelijoille. Lisätietoa opinnoista ja niihin hakeutumisesta
saat toisen asteen oppilaitoksista.

Vauhtia väylälle
Amk-opintojen suorittaminen toisen asteen opintojen aikana on erinomainen
mahdollisuus opiskelijoille, jotka harkitsevat opintojensa jatkamista ammattikorkeakoulussa. Väylä-opintojen kautta pääsee
tutustumaan ammattikorkeakouluopiskeluun jo etukäteen ja samalla parantamaan
omaa osaamistaan. Se taas auttaa pärjäämistä valintakokeissa ja vauhdittaa myös
tutkinnon suorittamista ammattikorkeakoulussa. Opinnot ovat pääasiassa verkkoopintoja Averkon kautta. Lähiopetuksena
toteutettavista kursseista erityisen suosittuja ovat olleet insinööriopintoihin ja tradenomiopintoihin valmentavat kurssit.
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Muita oppilaitosten erityispainotuksia
• Karleby svenska gymnasium: Internationalism, idrott,
företagsamhet
• Kaustisen musiikkilukio: Musiikin erikoislukio,
valtakunnallinen
• Kannuksen lukio: Eläinlääketieteelliseen valmentava linja
• Keski-Pohjanmaan konservatorio: Hoiva- ja
yhteisömusiikin opinnot yhteistyössä Keski-Pohjanmaan
ammattiopiston, Kokkolan hyvinvointikampuksen kanssa
• Keski-Pohjanmaan ammattiopiston toimipisteet:
Taitaja-toiminta, kansainväliset työssäoppimisjaksot
• Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Ammattikampus,
Kokkola: Audiovisuaalinen viestintä: Hyvinvointia
mediasta yhteistyössä Kokkolan hyvinvointikampuksen
kanssa
• Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Hyvinvointikampus,
Kokkola: Mahdollisuus kaksikieliseen opetukseen,
Hoiva- ja yhteisömusiikin opinnot yhteistyössä KeskiPohjanmaan konservatorion kanssa, Hyvinvointia
mediasta- opinnot yhteistyössä audiovisuaalisen
viestinnän perustutkinnon kanssa
• Kokkolan suomalainen lukio: Luonnontiede,
tietotekniikka, taide- ja urheilupainotus, kansainvälisyys
ja laaja kieliohjelma
• Kronoby gymnasium: Flyglinje, Jakt- och naturlinje
• Perhon lukio: Matemaattis-luonnontieteellisesti
painottunut linja, tutkintotavoitteisia opintoja
(lähihoitaja) Keski-Pohjanmaan ammattiopiston,
Kokkolan hyvinvointikampuksen kanssa
• Pietarsaaren suomenkielinen lukio: Jalkapallo-,
jääkiekko- ja salibandylinja
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Ammattiopisto Luovi
Karleby svenska gymnasium
Keski-Pohjanmaan Konservatorio
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto:
Ammattikampus, Kokkola
Hyvinvointikampus, Kokkola
Kälviän toimipiste
Keski-Pohjanmaan kansanopisto, Kälviä
Kokkolan aikuislukio
Kokkolan suomalainen lukio
Kiviniityn toimipaikka
Kokkolan yhteislyseon toimipaikka

Kannuksen lukio
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus

Toholammin lukio

Kalajoki

Luoto
PIETARSAARI

KOKKOLA KANNUS
KRUUNUPYY

Pietarsaaren lukio

Pedersöre
Uusikaarlepyy

Sievi
TOHOLAMPI

KAUSTINEN
VETELI

Halsua

Lestijärvi

PERHO
Vöyri

Kronoby gymnasium
Vetelin lukio

Kaustisen Evankelinen Opisto
Kaustisen musiikkilukio
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kaustinen

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

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Perho
Perhon lukio
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