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Broschyren du håller i din hand är resultatet av sam-
arbetet mellan utbildningsenheter på andra stadiet i 

Mellersta Österbotten. Vi har samlat utbildningsmöjlig-
heter i Mellersta Österbotten för den som går ut grund-
skolan.  Broschyren finns också tillgänglig i pdf-format på 
www-sidor:  www.2aste.kpedu.fi

Studiemöjligheter efter grundskolan
I utbildningssystemet i Finland (se schema 1) följer olika 
utbildningsnivåer på varandra – från grundutbildningen 
går man till andra stadiet och därifrån vidare till högre 
stadier. Pilarna beskriver stigar möjliga att vandra i 
utbildningssystemet. Efter grundskolan kan du alltså 
söka dig antingen till en treårig gymnasieutbildning, till 
grundläggande yrkesutbildning.

Efter grundskolan kan du alltså söka dig antingen 
till en treårig gymnasieutbildning, till grundläggande 
yrkesutbildning, till folkhögskollinjer, tionde skolåret, 
förberedande yrkesutbildning (VALMA på finska) eller 
specialyrkesutbildning (vid Optima på svenska och 
Ammattiopisto Luovi på finska).

Ett mellanår rekommenderas om du är osäker på ditt 
framtida studieval alternativt, vill höja vitsorden från 
grundläggande utbildningen eller din studieberedskap. För 
ett mellanår får du i gemensam ansökan 6 tilläggspoäng.

Att söka till en utbildning efter grundskolan
Ansökan till utbildning efter grundskolan sker via 
www.studieinfo.fi. 

Utbildningsutbudet på andra 
stadiet i Mellersta Österbotten
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Schema 1. Det finländska utbildningssystemet från förskola till högskoleutbildning.
Källan: http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Koulutus/koulutusjaerjestelmae/liitteet/sv_liitteet/Utbildningssystemet_i_Finland.pdf
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Tilläggsinfo om olika studiemöjligheter:
• enheternas elev- och studiehandledare
• www.studieinfo.fi
• www.opintoluotsi.fi (finskspråkig)
• www.ammattinetti.fi (finskspråkig)
• www.oph.fi

När du mottagit din studieplats i gymnasiet 
eller yrkesutbildningen har du möjlighet att 
bredda ditt studieprogram med studier från 
andra enheter och examina på andra stadiet. 
I ditt studieprogram kan du t.ex. välja delar 
ur en grundläggande yrkesexamen, kurser ur 
gymnasiet, studier på en folkhögskola, mo-
duler i en yrkeshögskolutbildning eller kurser 
i öppna universitetet. Du kan också avlägga 
en kombiexamen (som innehåller en yrkess-
kolexamen i kombination med gymnasiets 
lärokurs och studentexamen). Bekanta dig 
närmare med denna möjlighet till breddning 
på sidorna 18-23.

Visste du?

Utbildningsalternativ för vuxna
Utbildningsenheterna erbjuder utbildningsal-
ternativ också för vuxna och unga som slutfört 
sin grundläggande yrkesexamen. Se närmare på 
enheternas www-sidor eller på www.opastin.fi 
(finskspråkig).

Läroavtalsutbildning som alternativ
Läroavtalsutbildning är ett bra alternativ t.ex. ifall du sik-
tar på en anställning inom ett familjeföretag. Ett läroavtal 
är ett tidsbundet arbetsavtal som sluts mellan den stude-
rande, arbetsgivaren och läroavtalsbyrån. Utbildningen 
sker till största delen på arbetsplatsen. Tilläggsinforma-
tion om läroavtal får du genom att ta kontakt med Mel-
lersta Österbottens läroavtalsbyrå.
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”I musikgymnasiet kan man på riktigt skapa sin 
personliga studiestig. De studerande stöds till att 
hitta sina egna styrkor och uppmuntras att utveck-
la dem vidare, oberoende av om det är musik det 
handlar om eller något annat. Gemenskapen är 
viktig i skolan, så ingen blir ändå lämnad ensam.
Studerande Markus Mattila
Kaustisen musiikkilukio

LUVA – förberedande gymnasieutbildning för invandrare 
och personer med annat modersmål
I den gymnasieförberedande utbildning som ordnas i Stenängens 
enhet stärks de förmågor och språkliga färdigheter (finska) som 
krävs för att inleda gymnasiestudier. Utbildningen är tänkt både 
för unga och vuxna. Den studerande kan under LUVA-året av-
lägga gymnasiekurser eller höja avgångsbetyg från grundutbild-
ningen enligt sin egen, personliga studieplan. De gymnasiekur-
ser som avlagts räknas till godo i gymnasiestudierna.

Nytt i gymnasiet
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Yrkesutbildning

6

Utbildning i 
gemensam 
ansökan 2016

Yrkesutbildning passar för dej som vet 
inom vilken bransch du i framtiden vill 
jobba. Genom att välja yrkesutbildning 

kommer du snabbt ut på arbetsmarknaden, 
kan skapa kontakter till arbetslivet redan 
under studietiden och har möjlighet att 
fortsätta studierna på yrkeshögskola eller 
universitet.

”Yrkesinriktad utbildning är ett utmärkt alternativ för en 
person som har en klar bild av vad hon eller han vill syss-
la med i framtiden. Om yrkesvalet är klart, kan man ef-
ter tre års utbildning kliva ut i arbetslivet. Branschbredd 
finns också. Och om målet är att bli expert med högre 
utbildning, lönar det sig att komma ihåg att man från yr-
kesutbildningen får verktyg för vidare studier och mång-
sidigt kunnande. Vem vill inte vara den typ som värderas 
som expert och som förstår och kan sitt område både i 
praktiken och på pappret…”
Enhetschef Hanna-Mari Laitala, 
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus

Gemensam ansökan 23.2.-15.3.2016  

Sök via nätet på www.studieinfo.fi
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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,  Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto (pk, yo) Ammattikampus, Kokkola

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

KULTTUURIALA
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Ammatti- ja tutkintonimike Oppilaitos

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

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

Ammatti- ja tutkintonimike Oppilaitos

Datanomi,  Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (pk) Ammattikampus, Kokkola

LUONNONTIETEIDEN ALA

Ammatti- ja tutkintonimike Oppilaitos

Turvallisuusvalvoja,  Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Turvallisuusalan perustutkinto (pk, yo) Ammattikampus, Kokkola

TURVALLISUUSALA

Ammatti- ja tutkintonimike Oppilaitos

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

Kodinhuoltaja, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, 
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto (pk, yo) Ammattikampus, Kokkola

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA
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Ammatti- ja tutkintonimike Oppilaitos

Ajoneuvoasentaja, Autoalan perustutkinto (pk, yo) 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.  Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Ammattikampus, Kokkola 
HUOM. Haku Vaasan ammattiopiston kautta

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

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
www.kpedu.fi
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”Jag vill säga till dig som är ung och är intres-
serad av djur, kväv inte det intresset utan sök dig 
frimodigt till ett studieområde där naturen är viktig. 
Du kan bli Finlands största expert inom travet, ut-
bilda hundar, hantera boskap eller bli finsk mästare 
i jordbyggnad. Frimodigt iväg mot att nå din dröm!”

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

”Jag har lyckats skapa goda kontakt-
nät inom jordbruket och fått väldigt 
goda möjligheter till en arbetsplats. Jag 
har lärt mig att saker och ting kan för-
verkligas på många olika sätt.”

Studerande Niko Hyppönen, maatilatalouden 
koulutusohjelma, Keski-Pohjanmaan ammatti-
opisto, Kannus

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

LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALA
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”Jag sökte till social- och hälsoområdet därför att 
möjligheterna till jobba är stora och jobben mång-
sidiga. Jag ville också ha ett jobb där jag kan hjälpa 
människor och annars också jobba med människor. I 
skolan och under inlärning i arbetet lär man sig saker 
i teori och praktik som man också kan ha nytta av 
t.ex. hemma. Jag tycker att det bästa i studierna har 
varit perioderna med inlärning i arbetet. I framtiden 
vill jag söka till fortsatta studier inom akutvården vid 
yrkeshögskolan.”
Studerande Satu Myllymäki, social- och hälsovården,
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkolan hyvinvointikampus

Ammatti- ja tutkintonimike Oppilaitos

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

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
www.kpedu.fi
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Utbildning i 
gemensam 
ansökan 2016

Gymnasiet passar för dig som siktar på högre 
utbildning på universitets- eller yrkeshögskolnivå. 
Efter gymnasiet kan du också om du vill söka 

sig till grundläggande yrkesutbildning och få delar av 
yrkesexamen godkända på basen av redan avlagd examen. 
Avgångsbetyg från gymnasiet och studentexamen 
förkortar i så fall de yrkesinriktade studierna. Vid 
alla gymnasier är målet studentexamensbetyg och 
avgångsbetyg. Vid Kaustisen musiikkilukio kan man därtill 
få slutbetyg från grundläggande musikutbildning och 
musikinstitutsutbildning.

12

Allmänbildande utbildning, 

gymnasiet ”Gymnasiet är rätt val för den som siktar på 
studier på universitets- och yrkeshögskolnivå. 
Gymnasiet passar för dig som vill utveckla dig själv 
på ett mångsidigt sätt, studera och jobba för en 
god framtid – och för att uppfylla dina drömmar 
genom att skaffa goda möjligheter till fortsatta 
studier. I slutet av grundskolan är det många unga 
som ännu inte vet vad man vill bli och för en så-
dan elev ger gymnasiet tilläggstid att fundera på 
yrkesval och framtiden överlag.”
Studiehandledare Marja Ranta-Nilkku, 

Kokkolan suomalainen lukio

Gemensam ansökan 23.2.–15.3.2016 

Sök via nätet på www.studieinfo.fi

Enhet WWW-sidor 

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 enheter

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 lukio, Kokkolan Yhteislyseon lukio och Lucina Hagmanin lukio fusioneras 
1.8.2016 till Kokkolan suomalainen lukio.
**  Haku: yhteys oppilaitokseen
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”Gymnasiet är ett bra alternativ för dem som inte 
ännu är riktigt säkra på vad de vill göra i framtiden. I 
gymnasiet får man tid att fundera och goda möjlighe-
ter till fortsatta studier. Gymnasiet passar för dem som 
tycker om att läsa, men å andra sidan handlar gymna-
siet inte enbart om att läsa böcker och därför passar 
det för många. I gymnasiet finns det många olika kur-
salternativ och vid sidan om ”grundkurserna” kan man 
välja t.ex. kurser som har med kokkonst och naturen 
att göra, vilket ger variation i studierna. Om man ens 
lite funderar på att gymnasiet kunde vara studieplat-
sen efter grundskolan, då lönar det sig att pröva på.”
Studerande Iidaliisa Järvenpää, Vetelin lukio

”Studierna i gymnasiet har varit intressanta på så 
sätt att man har större frihet att göra saker på sitt 
eget sätt än i grundskolan. Vid sidan om de obliga-
toriska kurserna får man välja kurser och studera så-
dant som mest intresserar en själv. I gymnasiet skall 
man själv se till att man gör sina uppgifter, vilket jag 
tycker är bra. Ansvaret för det man själv gör växer 
också med åldern så därför är det viktigt att öva re-
dan i gymnasiet.”
Studerande Iidaliisa Järvenpää, Vetelin lukio
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”I gymnasiet kan man 
förverkliga sina drömmar 

för framtiden. Utöver vanliga gymnasiekur-
ser studerar vi mycket naturvetenskaper 
och tillämpade kurser utformade speciellt 
för veterinärmedicinska linjen. De flesta 
av oss drömmer om att fortsätta studierna 
inom medicin på universitetsnivå.”
Veterinärmedicinlinjen vid Kannus lukio, 

studerande Kristiina Kaskinen, Karoliina Karjula 

och Samuli Heikkilä
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Orienterande och förbere-

dande utbildning och tionde 

skolåret

Ett mellanår

För förberedande inför yrkesinriktad ut-
bildning har man förenat fyra förberedan-
de, handledande och rehabiliterande ut-

bildningar som tidigare var inriktade för olika 
målgrupper (Ammattistartti, mamu-utbildning, 
aikalisä samt talouskoulu). Tionde-klassen ge-
nomförs vid Ammattikampus i Karleby. På svens-
ka vid Kronoby folkhögskola.

” I 10-klassen i Karleby studerar man ämnen som 
är bekanta från grundskolan och under läsåret är det 
möjligt att höja avgångsbetyget i alla läsämnen. Den 
som gått 10-klassen får sex tilläggspoäng i ansökan 
till andra stadiet och dessutom räknas de höjda vit-
sorden i ansökan.”
Rektor Terho Taarna, Vuxengymnasiet i Karleby

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

”Den handledande utbildningen möjliggör indivi-
duella studiestigar och ger flexibilitet till examensmål 
vid övergång till yrkesinriktad utbildning. Utbildningen 
grundar sig på studerandes personliga behov och intres-
sen efter att man först gjort en inledande kartläggning.
 Målgruppen för utbildningen är i första hand de ele-
ver som gått ut grundskolan och behöver stärka sina 
studiefärdigheter samt handledning och stöd vid yrkes-
valet. Målgrupp är också de studerande som av olika or-
saker lämnat utan utbildning och inte hittat en lämplig 
studieplats.
 De invandrare eller personer med invandrarbakgrund 
som deltar i utbildningen, borde ha språkkunskaper i 
finska eller svenska som motsvarar nivå A2.2 på besk-
rivningsskalan för språkkunskapernas nivå.”

Evelina Tyynelä, lärare för yrkesstarten,
Mellersta-Österbottens yrkesinstitut,
Ammattikampus, Karleby

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

AYrkesinstitutet Luovi är ett landsomfattan-
de yrkesinriktat läroverk. Vi har verksam-
het i över 20 orter runtom i landet. I Kar-

leby erbjuder Luovi handledande utbildning. Ta 
del av info om bl.a. examensmål på www.luovi.fi.
 Yrkesinstitutet Luovi är till för studerande 
som behöver särskilt stöd. I början av utbildnin-
gen görs en individuell plan för undervisningen 
upp enskilt med varje studerande (HOJKS). Där 
definieras den studerandes olika målsättningar.

Yrkesinstitutet 
Luovi ”Då vi i augusti började studera vid yr-

kesinstitutet Luovi i Kelviå, var vi alla först 
nervösa. Vi blev snabbt vana med olika 
ställen och fick nya vänner. Då vi hade an-
passat oss till skolans rutiner, började den 
knepiga delen. Mycket arbete! Så mycket 
arbete att man nästan tappade förståndet. 
Somliga tyckte att det var roligt på lektio-
nerna, medan andra tyckte det var tråkigt. 
Bäst kommer man ihåg gymnastiklektio-
nerna. På lektionerna var det alltid roligt, 
det hände allt möjligt. På it-lektionerna 
tänkte man somna och i ljusterapirummet 
var det skönt att slappna av. På vintern gav 
vi oss ut och provade på allt möjligt; prome-
nad med snöskor, skrinning, skidning och vi 
gjorde också långa promenader. Var och 
en hade sina egna veckoarbetsuppgifter 
som skulle skötas, bl.a. att laga morgon-
mål, städa och tvätta kläder. Vi har upplevt 
mycket i Luovi! Ifall era barn har problem 
att hitta ett yrke som passar en själv efter 
grundskolan, rekommenderar vi att söka 
till yrkesinstitutet Luovi i Karleby .”
AmmattiopistoLuovin  
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, yhteis-
työssä Kokkotyösäätiön kanssa 
(Yrittäjäntie 2, Kokkola)

15



Folkhögskollinjer

”Studierna på musikteaterlinjen har varit mångsidiga – 
men också lämpligt utmanande, och lärarna har varit dukti-
ga! Under året på en folkhögskola träffar man många olika 
mänskor i olika livssituationer. Ett år på folkhögskola ger 
också tid att fundera på vad som är din egen juttu. Studierna 
ger goda färdigheter och tilläggspoäng när man söker vidare. 
Ett verkligt bra alternativ, vi rekommenderar!”
Studerande på musiikkiteatterilinja Marjut Moilanen (vänster), Henna 
Lehtiniemi och Sara Saarelainen, 
Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, folkhögskolan, Kelviå

Ett mellanår

Folkhögskolornas 
ettåriga utbildningslinjer 
är ett bra alternativ 

om du inte vet vart du skall 
söka efter grundskolan. I 
gemensam ansökan får du 6 
tilläggspoäng för ett läsår på 
en folkhögskola.
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”Studierna på en folkhögskola sker i samar-
bete med andra, är praktiskt inriktade och ut-
nyttjar många olika arbetsmetoder. Närunder-
visning ordnas 25 veckotimmar.”
Biträdande rektor Salla Lillhonga,
Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus, folkhögskolan, Kelviå

”Genom studier på en folkhögskollinje kan den 
studerande stärka sin beredskap till studier och få 
redskap för att klara sig här i livet. För ett år på en 
folkhögskola får den studerande sex tilläggspoäng 
i gemensam ansökan och beredskap för fortsatta 
studier. Den studerande kan om hon eller han så 
vill bo på folkhögskolan under studietiden.”
Rektor Maria Murtomäki, Kaustisen Evankelinen Opisto

Kansanopistolinjat

Ala-Könni-Kansanmusiikkilinja, 32 ov

Opistovuosi, 32 ov

Personal trainer-koulutus, 28 ov

Kasvatustieteen ja erityispedagogiikan linja, 32 ov

Opettajaopintoihin valmentava linja, 32 ov

Psykologian opintoihin valmentava linja, 32 ov

Sosiaalialan opintoihin valmentava linja, 32 ov

Vaude!-erityislinja, 32 ov

Vionojan kuvataidelinja, 28 ov

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

Aikalisä, 20 ov

Aikuisten maahanmuuttajien valmentava koulutus, 43 ov

Eväitä itsenäiseen elämään –linja kehitysvammaisille, 43 ov

Mediavirtaset –linja kehitysvammaisille, 43 ov

Taidevirtaset –linja kehitysvammaisille, 43 ov

Tanssilinja, 43 ov

Teatterilinja, 43 ov

Vintage –valokuvauslinja, 43 ov

Kaustisen Evankelinen Opisto Keski-Pohjanmaan kansanopisto, Kälviä
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Kombiexamen och kombistudier
När du söker till en grundläggande yrkesutbildning har du 
möjlighet att avlägga också studentexamen och gymnasiets 
lärokurs (s.k. kombiexamen). Att avlägga en kombiexamen 
räcker i normala fall fyra år. Intresset för att avlägga en kom-
biexamen kartläggs i samband med lämplighetsprovet och 
när studieplatsen bekräftas.

Kombiexamen (grundläggande yrkesutbildning + studente-
xamen + gymnasiet) är möjligt i sammanlagt 11 grundläg-
gande yrkesutbildningar:
1. Hevostalouden perustutkinto: 
 4 platser Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kaustby, 
 6 platser Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Perho
2. Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto: 
 14 platser *
3. Lapsi- ja perhetyön perustutkinto
4. Liiketalouden perustutkinto, 26 platser *
5. Maatalousalan perustutkinto 
6. Metsäalan perustutkinto
7. Musiikkialan perustutkinto*
8. Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto: 
 8 platser * 
9. Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto: 8 platser * 
10. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: 24 platser *

* gymnasiestudierna förverkligas som en egen grupp i Kok-
kolan aikuislukio eller integrerat i befintliga grupper i Karle-
by svenska gymnasium

Ett annat alternativ för breddning är s.k. kombistudier. De 
skiljer sig från kombiexamen på så sätt att man i dessa inte 
avlägger hela gymnasiets lärokurs. Kombistudier kan du av-
lägga i samtliga yrkesutbildningar. Man söker till kombistu-
dierna först när man påbörjat sina studier.

Kombiexamen kan man avlägga också när man söker till föl-
jande gymnasier:
- 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)

OBS! En förutsättning för kombistudier är att man klarar 
de krav som ställs på lämplighet och hälsotillstånd samt in-
trädesförhöret. Tilläggsinformation om kombiexamen och 
kombistudier får du genom att ta kontakt med respektive 
utbildningsenhet.

Mera information om kombiexamen och kombistudier får 
du genom att kontakta läroverket.

Exempel på möjligheter till breddning av studier på andra stadiet
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”För mej har den typiska fördomen om hur jobbigt det 
är att avlägga två examina inte hållit streck, utan jag har 
bara upplevt två samtida studier som en positiv omväx-
ling i studievardagen. I framtiden räknar jag med att ha 
stor nytta av att ha avlagt två examina. Genast efter att 
jag blivit klar kan jag börja söka jobb inom branschen och 
senare när jag söker till högskolestudier har jag nytta av 
två avklarade examina.”
Studerande Hanna Fraktman, utexaminerad år 2012
Karleby yrkesgymnasium

För vilken typ av studerande är kombiexamen 
ett bra alternativ?

”En kombiexamen ger bästa möjliga beredskap för 
såväl fortsatta studier som praktiska arbetsuppgifter, 
eftersom man i en kombiexamen får så bred kunskap 
och färdigheter. Barnledarstuderandena vid Kaustisen 
Evankelinen Opisto gör sina gymnasiestudier inom 
kombiexamen vid Kaustisen musiikkilukio. I barnleda-
rutbildningen ingår pedagogiska studier som i kombina-
tion med musikstudier i gymnasiet ger en god grund för 
att senare studera t.ex. till musiklärare.”
Rektor Maria Murtomäki, Kaustisen Evankelinen Opisto

Kokkolan ammattilukio: 
www.kokkola.fi/ammattilukio
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Bredda studierna genom en utbytesvecka
Under utbytesveckan väljer du en kurs från din 
egen skolas eller en samarbetspartners utbud. 
Exempel på studier under utbytesveckan är 
Första hjälpen, laboratoriearbete i yrkeshögsko-
lan, kreativ fotografering, animering, bildkonst, 
hip-hop-dans... 

Nät- och närstudier från regionens 
övriga utbildningsenheter
Alla studerande inom andra stadiet i Mellers-
ta Österbotten har möjlighet att välja enskilda 
kurser och studier från Mellersta Österbottens 
gemensamma kursbricka för andra stadiet. På 
kursbrickan finns kurser som helt går via nätet, 
men också kurser som förverkligas vid bestämda 
samarbetstider. Populära studier är t.ex. komp-
letterande utbildning inom yrkesutbildningen 
och studier för hygienpass. Utbudet växlar från 
år till år och man kan söka till studierna efter 
samtal med studiehandledaren. Det aktuella 
utbudet (på finska) finns på http://2aste.kpedu.
fi/opintotarjotin och (på svenska) på respektive 
skolas hemsida (gymnasienätverket Team Nords 
kursutbud).

”Under min studietid har jag aktivt deltagit 
i tävlingsverksamhet ordnad av Saku (Suomen 
ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheilu-
liitto). Jag har varit med i bl.a. fotboll och futsal 
samt tansaniansk fotboll och alltid har jag fått 
medaljer. I laget är det bra fiilis och allt har va-
rit välorganiserat av Markku Forsell. Under täv-
lingsresorna har jag fått nya vänner och t.o.m. 
träffat min man. Vi har nu ett gemensamt barn. 
Jag har studerat i Mellersta Österbottens ut-
bildningskoncern och har redan flera examina: 
först fick jag examen från grundutbildning i ca-
tering 2010, därefter genomförde jag studier 
som ledde till examen i handelsämnen och nu 
studerar jag till närvårdare. Jag blir klar våren 
2016.
Studerande Emmi Niskakangas
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”Studierna i Idrottsakademin koncentreras helt 
till egen gren. I laggrenar finns tränare som planerar 
träningarna och i enskilda grenar följer man det pro-
gram som den egna tränaren gjort upp. Själv sökte 
jag till Idrottsakademin för att kunna maximera min 
egen utveckling inom min gren. Att kunna kombinera 
träningar och skola lät också som ett fint alterna-
tiv. Till min målsättning hör att först utveckla min 
egen förmåga och inom några år stiga till en högre 
serie och spela där. Det bästa i Idrottsakademin är 
en professionell träning, ett mångsidigt träningspro-
gram, en avslappnad atmosfär och nya idrottsvänner. 
Att flickor och pojkar tränar tillsammans ger både 
nya utmaningar och gör träningarna hårdare. Mor-
gonträningarna gör också sitt till för att man skall 
få variation i sina studier. Därtill får man ofta i mor-
gonträningarna personlig respons och undervisning av 
sin tränare, vilket hjälper en att utvecklas ännu mera 
som individ. Jag rekommenderar Idrottsakademin för 
alla idrottare som vill kombinera studier och egna 
intressen och utvecklas i sin egen gren!”
Studerande Karoliina Lintinen, Idrottsakademin 

Studiehelheter från andra utbildningsenhe-
ter i regionen
Du kan också bredda din utbildning genom att 
välja studiehelheter (delar av examina) från grund-
läggande yrkesutbildning, yrkesutbildning och spe-
cialyrkesutbildning, från gymnasierna och folkhög-
skolorna.  I praktiken sker det under en period. 
Utbudet växlar från år till år. Det aktuella utbudet 
(på finska) hittas på www.2ast.kpedu.fi/opinto-
tarjotin och (på svenska) på respektive skolas 
hemsida.
Inom gymnasienätverket Team Nord finns en lång 
rad utbytesperioder som erbjuds under period 5 
(åk I) och period 4 (åk 2) samt period 6 (åk 3). 
Utbytesperioderna innefattar t.ex. bildkonst, fysio, 
musik och praktikperiod på arbetsplats. Samar-
betspartners är bl.a. Kronoby folkhögskola och 
Nordiska Konstskolan.

Idrottsakademin
Idrottsakademin erbjuder möjligheter till flexibel 
kombination av studier på andra stadiet och idrott-
sutövande. Du kan ta del i Idrottsakademins verk-
samhet om du studerar i gymnasierna i Veteli, Kannus 
och Karleby eller i Keski-Pohjanmaan ammattiopistos 
enheter i Karleby, Kelviå, Kannus och Kaustby. Till 
Idrottsakademin ansöker man skilt i samband med 
gemensam ansökan eller efter att studierna på andra 
stadiet inletts. Tilläggsinformation om idrottsakade-
min och ansökan: www.jopox.fi/kpurheiluakatemia
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Accelerationsfil till 
yrkeshögskolestudier
Det lönar sig att söka till accelerationsfi-
len till yrkeshögskolan (väyläopinnot) om 
du siktar på en studieplats i yrkeshögsko-
lan. Genom studierna får du pröva på yr-
keshögskolestudier och skaffa dig allmän 
kännedom om hur de genomförs. Av den 
helhet som erbjuds kan du välja en eller 
flera delar och få dem räknade in i din 
examen på andra stadiet. Accelerations-
filen erbjuds till alla studerande på andra 
stadiet i Mellersta Österbotten (begrän-
sat antal platser). Tilläggsinfo om studier-
na och hur man söker till dem får du från 
din egen utbildningsenhet och från adres-
sen: www.opastin.fi > Keskipohjalainen 
koulutusväylä.

Fortsätta
Att avlägga yrkeshögskolestudier samtidigt 
som man studerar på andra stadiet är en 
utomordentlig chans för den som funde-
rar på att fortsätta i yrkeshögskola. Gen-
om accelerationsfilen får man bekanta sig 
med studierna där och samtidigt inhämta 
nytt kunnande. Det i sin tur hjälper en att 
klara inträdesprov och snabbar på examen 
i yrkeshögskolan. Studierna är i huvudsak 
nätstudier via Averkko. Av de kurser som 
förverkligas som närstudier har speciellt 
studier som förbereder för ingenjörsstu-
dier och tradenomstudier varit populära.
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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 Keski-
Pohjanmaan 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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Tilläggsinfo om samarbetet på andra stadiet www.2aste.kpedu.fi
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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, Kannus

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

Toholammin lukio

Pietarsaaren lukio

Kaustisen Evankelinen Opisto
Kaustisen musiikkilukio
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kaustinen

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Perho
Perhon lukio

Kronoby gymnasium

Vetelin lukio

Luoto


