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Ammatillinen peruskoulutus on suunnattu sekä nuorille että aikui-
sille. Perustutkintojen laajuus on 180 osaamispistettä (osp), ja sen 
voi suorittaa yksilöllisen aikataulun mukaan.
(HOKS = henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma)

Ammatilliset perustutkinnot koostuvat
• ammatillisista tutkinnon osista (145 osp)
 • työssäoppiminen (vähintään 30 osp)
• yhteisistä tutkinnon osista (35 osp)
 • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)
 • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp)
 • yhteiskunta ja työelämä osaaminen (9 osp)
 • valinnaisia osaamistavoitteita (9 osp)

Ammattilukio
Lukio-opinnot ovat mahdollisia kaikissa nuorten perustutkinnoissa. 
Ammattilukiossa opinnot  on järjestetty niin, että opiskelija voi suo-
rittaa ammatillisen perustutkinnon sekä lukion päättötodistuksen ja 
ylioppilastutkinnon. Lukion päättötodistuksen saamiseksi suoritetaan 
vähintään 48 lukiokurssia. Opetus järjestetään yhteistyössä alueen lu-
kioiden kanssa. Ammattilukion käyneen opiskelijan opiskeluvalmiudet 
esim. yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa paranevat.

Seuraavissa tutkinnoissa lukio-opintoja järjestetään ryhmä-
muotoisina:
• Hevostalouden perustutkinto, hevosenhoitaja
• Ravintola- ja cateringalan perustutkinto, kokki
• Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi 
• Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja (kennelala)
• Maatalousalan perustutkinto, maaseutuyrittäjä
• Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto, ict-asentaja
• Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi
• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Kaikille aloille suunnatut yleiset opintopolut 
• Kaksoistutkinnon polku
• Jatko-opintojen polku
• Kansainvälisyyden polku
• Huippuosaajan polku
• Kaksikielinen polku
• Yrittäjyyden polku
• Urheilijan polku
• Kulttuuripolku
• Oma polku

Kansainvälisen opiskelijavaihdon mahdol-
lisuus
Opintoihin kuuluva työssäoppimisjakso voi olla myös ns. kansainvä-
linen osio, eli opiskelija on työssäoppimassa pääasiassa Euroopassa.  
Vieraiden kielten hallinta, kohdemaan kulttuurin ymmärtäminen, 
palvelualttius ja erilaisiin oloihin mukautuminen ovat tärkeitä taitoja 
kansainvälisissä työtehtävissä työskentelevälle. Osion suorittamisen 
ulkomailla ratkaisevat alan ammatinopettajat yhdessä KV-koordi-
naattorin kanssa.

Jatko-opinnot
Ammatillinen perustutkinto antaa  jatko-opintokelpoisuuden ammat-
tikorkeakouluihin tai yliopistoihin.
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Kaikissa tutkinnoissa on mahdollisuus 
suorittaa ammatillisten opintojen rinnalla 
myös lukio-opintoja.

Valma
Ammatilliseen koulutukseen valmentava 
koulutus 60 osp

Valma antaa valmiuksia ammatilliseen 
peruskoulutukseen hakeutumiseen ja 
vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa 
ammatillinen perustutkinto. 

Valma-haku 
opintopolku.fi

Kansanopistolinjat
Salla Lillhonga
salla.lillhonga@kpedu.fi

Kansanopistolinjojen hakulomakkeet 
toimistoltamme, p. 040 808 5035
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Media-alan perustutkinto Mediapalveluiden toteuttaja 
Autoalan perustutkinto Ajoneuvoasentaja
Elintarvikealan perustutkinto Elintarvikkeiden valmistaja,
 Leipuri-kondiittori,
 Lihatuotteiden valmistaja
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto  Tarjoilija, kokki
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto Koneistaja, levyseppähitsaaja
Laboratorioalan perustutkinto Laborantti
Liiketoiminnan perustutkinto  Merkonomi
Logistiikan perustutkinto Autonkuljettaja,
 Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Pintakäsittelyalan perustutkinto Maalari
Prosessiteollisuuden perustutkinto Prosessinhoitaja
Puuteollisuuden perustutkinto Puuseppä
Rakennusalan perustutkinto Talonrakentaja,     
 Maarakennuskoneenkuljettaja
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto Sähköasentaja,
 Automaatioasentaja
Talotekniikan perustutkinto Putkiasentaja
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto Ompelija, mittatilausompelija
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto  ICT-asentaja
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto  Datanomi
Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja
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Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto  Lähihoitaja
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto Parturi-kampaaja 

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kälviä

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus

Maatalousalan perustutkinto  
Maatilatalouden ja maatalousteknologian osaamisalat Maaseutuyrittäjä
Eläintenhoidon osaamisala (kennelala)  Eläintenhoitaja
Metsäalan perustutkinto  Metsäkoneenkuljettaja
 
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kaustinen

Hevostalouden perustutkinto  Hevostenhoitaja

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Perho

Hevostalouden perustutkinto  Hevostenhoitaja

Yksilölliset opintopolut
Tulevaisuudessa yksilöllisyys korostuu opinnoissa entisestään . Tämä tarkoittaa sitä, että opintoja voi valita 
joustavasti eri tutkinnoista ja oppilaitoksista. Valinnaisuus lisää valmiuksia jatko-opintoihin, työelämään 
ja elinikäiseen oppimiseen. Kaikissa tutkinnoissamme voi valita ammatillisten opintojen lisäksi opintoja 
esim. lukiosta tai muista ammatillisista perustutkinnoista. Tavoitteena on, että opiskelija muodostaa 
opinto-ohjelmansa yhdessä opinto-ohjaajan kanssa yhteistyö oppilaitosten opetustarjonnasta. Osan 
opinnoista voi myös suorittaa verkossa. Perustutkinnon suorittamisen aikana voi suorittaa opintoja 
Centria-ammattikorkeakoulun opintotarjonnasta. Opiskelija voi osallistua myös mm. Taitaja-kilpailuihin, 
Urheiluakatemiaan ja Saku ry:n kulttuuri- ja urheilukilpailuihin. 
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