
KOULUTUSKESKUS

Liikkuva amis jaksaa ja voi paremmin
JEDU on ollut tämän lukuvuoden mukana SAKU ry:n Liikkuva Amis -hankkeessa, jossa tavoit-
teena on lisätä liikkumisen paikkoja ja liikkumista oppilaitoksen arjessa. Liikettä halutaan tuoda 
nuorten omiin ympäristöihin suunnittelemalla liikkeen lisäämistä yhdessä nuorten kanssa. Luku-
vuoden aikana opiskelijoita ja henkilöstöä on kannustettu taukoliikunnan lisäämiseen hankkimalla 
muun muassa jumppapalloja, leuanvetotankoja ja muita liikuntavälineitä JEDUn toimipisteisiin.

Liikkuva Amis-työryhmässä on aktiivisia opiskelijoita mukana suunnittelemassa ja kehittämässä 
JEDUsta entistä virkeämpää ja työhyvinvointia tukevaa koulutuskeskusta. Myös JEDUn opiskelija-
parlamentti, jossa on mukana 24 eri perustutkinnon opiskelijaa, on keskeinen toimija ideoimassa ja 
suunnittelemassa oman työkyvyn edistämistä tukevia toimintoja.

Työhyvinvointiin ja työkykyyn liittyy keskeisesti myös riittävät yöunet. Tutkitusti aikuinen tarvitsee 
vuorokaudessa keskimäärin 7 – 8 tuntia unta. Unen tarve on kuitenkin yksilöllistä: joku selviää viiden 
tunnin yöunilla, kun taas toinen tarvitsee jopa kymmenen tuntia yössä ollakseen virkeä päivällä. Lii-
kunta syventää unta ja antaa paremman yöunen.

Sirpa Korhonen vararehtori, 
Liikkuva Amis -työryhmän puheenjohtaja

Akatemiaopinnot liikunnan harrastajille ja urheilijoille
AKATEMIATOIMINTA ON SUUNNATTU toisella asteella (ammatillinen tai lukio) opiskeleville nuo-
rille liikunnan harrastajille, ja urheilijoille, jotka harjoittelevat tai kilpailevat tavoitteellisesti omassa 
lajissaan. Tavoitteena on tukea nuorta urheilijaa harjoittelun ja koulunkäynnin yhdistämisessä. Toi-
mintaan sisältyy ohjattuja aamutreenejä sekä harjoittelua ja valmentautumista tukevia luentoja. Har-
joitukset koostuvat yleis- ja lajiharjoittelusta. Akatemiatoimintaan osallistuminen kerryttää opintoja. 

Akatemiat tekevät tiivistä yhteistyötä paikallisten liikuntapaikkojen, urheiluseurojen, JEDUn ja pai-
kallisen lukion kanssa.

Akatemiatoimintaa JEDUn alueelta löydät Kalajoelta ja Nivalasta. Toimintaan voi hakea mukaan elo-
kuussa opintojen alettua.



TAITAJA2019-TAPAHTUMA JÄRJESTETTIIN 20.–23.5.2019 
Joensuu Areenalla ja sen ympäristössä. Tapahtumassa lähes 
500 nuorta osaajaa kamppaili omien alojensa mestaruuksista.

Tapahtumassa ratkottiin suomenmestaruudet yli 40 kilpailula-
jissa, jotka edustavat ammatillisen koulutuksen eri aloja palve-
luista tekniikkaan. Kunkin lajin finalistit ovat selviytyneet lop-
pukilpailuun tammi-helmikuussa järjestettyjen semifinaalien 
kautta. Mukana oli myös TaitajaPLUS-lajeja, jotka on tarkoitettu 
erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille. Lisäksi tapahtumassa 
kisattiin yläkoululaisten tieto- ja taitokilpailun Taitaja9:n loppu-
kilpailu, jossa oli mukana 36 paikallis- ja aluekilpailujen kautta 
mukaan valikoitunutta kolmihenkistä joukkuetta.

Kolmipäiväinen kilpailu oli osallistujille jännittävä ja raskaskin 
koitos. Oman ammattialan osaamisen lisäksi kilpailutilanne 
vaatii kykyä keskittyä omaan suoritukseen samalla, kun ympä-
rillä on paljon katsojia, ja tuomarit arvioivat jokaista työvaihet-
ta.

JEDUn kilpailujoukkueessa mukana olivat Aslak Ritala puuala, 
Haapavesi, Arttu Keski-Korpi levy- ja hitsaus, Nivala, Aleksi Vii-
relä talonrakennus ja kirvestyöt, Haapavesi, Joni Vähäsöyrinki 

talonrakennus ja kirvestyöt, Nivala sekä Wiljam Niskakangas 
levy- ja hitsaus, Kalajoki. Opiskelijat menestyivät tänä vuonna-
kin loistavasti, sillä kaikki 5 kilpailijaa sijoittuvat 5 parhaan jouk-
koon lajeissaan!

401 Huonekalupuuseppä –sarjassa kilpaillut Aslak Ritala, 
Haapavesi, sijoittui viidenneksi. Aslakin kisahuoltajana ja val-
mentajana toimi opettaja Reima Mäntyranta.

407 Talonrakennus, kirvestyöt –sarjassa kilpaillut Aleksi 
Viirelä, Haapavesi, voitti lajin. Hänen kisahuoltajana ja valmen-
tajana toimi opettaja Marko Parhiala. Marko oli myös JEDUn 
joukkuejohtajana kisoissa. Samassa sarjassa kilpaillut Joni Vä-
häsöyrinki, Nivala, sijoittui neljänneksi. Jonin kisahuoltajana ja 
valmentajana toimi opettaja Juha Jokitalo.

605 Levy ja hitsaus -sarjassa kilpaillut Wiljam Niskakangas, 
Kalajoki voitti lajin. Hänen kisahuoltajana ja valmentajana toi-
mi opettaja Mauri Liekola. Samassa sarjassa kilpailut Arttu Kes-
ki-Korpi, Nivala sijoittui neljänneksi. Artun kisahuoltajana ja 
valmentaja toimi opettaja Ari Saviluoto.

Taitaja2020 –finaali järjestetään Jyväskylässä.

kilpailutoiminnasta vaihtelua opiskeluun

Koulutuskeskus JEDU järjestää vuosittain loka-marraskuussa toimipisteissään ammattitaitokilpailut JEDUSkillsit, joissa opiske-
lijat pääsevät kilpailemaan JEDUn mestaruuksista yli kymmenessä kilpailulajissa. Kilpailutoiminta sisältyy ammatilliseen opetuk-
seen ja toimii esim. harjoituskilpailuna muihin ammattitaitokilpailuihin. Kilpailutoiminta mahdollistaa opiskelijalle, valmentajille 
ja järjestäjille osaamisen kehittämistä omalla ammattialalla.

JEDUlla viisi finalistia Taitaja2019 -kilpailussa
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KOULUTUSKESKUS

AMMATTITAITOKILPAILUT ovat alakoh-
taisia kilpailuja alan opiskelijoille, joissa 
mitataan opiskelijan taitoja ammattiteh-
tävissä ja alan teoriatiedon hallintaa. 

JEDUSkillsit ovat Koulutuskeskus JEDUn 
ammattialoittain syksyisin järjestämät 
ammattitaitokilpailut JEDUn opiskelijoil-
le. JEDUSkillseissä voi harjoitella Taitajase-
mifinaaleja varten.

Taitaja –kilpailut järjestää Skills Finland 
ry kaikille Suomessa ammattiin opiskele-
ville. Semifinaalit järjestetään tammi-hel-
mikuussa ja finaali toukokuussa. Taitajiin 
kuuluvia ammattitaitokilpailuja ovat li-
säksi Taitaja9, TaitajaPLUS, WorldSkills ja 
EuroSkills.

KULTTUURIKILPAILUISSA ammattiin 
opiskelevat voivat mitellä taitojaan erilai-
sissa taidelajeissa esimerkiksi kuvataitees-
sa, kirjoittamisessa, musiikissa ja tanssissa.

JEDUStarsit ovat Koulutuskeskus JEDUn 
järjestämät kulttuurikilpailut JEDUn opis-
kelijoille. JEDUStarseissa voi harjoitella 
osallistumista SakuStarseihin.

SAKUstars –kulttuurikilpailun järjestää 
vuosittain kaikille ammattiin opiskeleville 
Saku ry (Suomen ammatillisen koulutuk-
sen kulttuuri- ja urheiluliitto). Kisoissa voi 
esiintyä, testata taitoja, seurata muiden 
esityksiä ja saada palautetta tuomareilta. 

URHEILUKILPAILUISSA ammattiin opis-
kelevat kilpailevat ja harrastavat eri liikun-
talajeissa. Kilpailuissa on aina harraste- ja 
kilpasarjat sekä yksilö- että joukkuelajeja.

Saku ry järjestää ammattiin opiskeleville 
liikunnallisia kilpailuja eri lajeissa. Kisoissa 
edustetaan joukolla omaa oppilaitosta.

Kilpailutoiminta JEDUssa
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OPISKELIN OPPISOPIMUKSELLA lähihoitajaksi JEDUssa Oulai-
sissa muutama vuosi sitten. Lähihoitajan tutkinto tuntui kattavim-
malta koulutukselta lastensuojelupuolelle. Lähihoitajakoulutus 
antaa hyvän pohjan jatko-opinnoille. Suuntauduin viimeisenä vuo-
tena mielenterveys- ja päihdepuolelle. Mietin myös lasten ja nuor-
ten osaamisalaa, mutta eniten kiinnosti mielenterveys- ja päihde-
työ. Nyt olen ollut noin 9 vuotta lastensuojelualalla töissä. 

Ennen lähihoitajaopintoja tein erilaisia tehdashommia mm. varas-
tomiehenä ja CNC-koneistajana. Harrastan liikuntaa, kalastusta, 
metsästystä ym. Halusin vaihtaa alaa ja tuli sopiva sauma lähteä 
kokeilemaan lastensuojelualaa. Tuttu ehdotti kokeilua perheko-
dilla, ja kesälomalla menin kokeilemaan. Kokeilu johti useamman 
vuoden työputkeen ja sillä tiellä olen edelleen. 

Lakimuutoksen myötä alalla työskentelevillä pitää olla alalle sopiva 
koulutus. Jälkeenpäin itselle oppisopimusopiskelu oli ehdottomas-
ti paras tapa opiskella, kun voi samalla sekä tehdä töitä että opis-
kella. Rankkaa se silti on, kun pala omaa vapaa-aikaa pitää käyttää 
opiskeluun. 

Lähihoitajaopinnoissa parasta oli tiedon määrä ja itsensä haastami-
nen. Koulu pystyi tarjoamaan Oulaisissa hyvät puitteet ja mahdol-
lisuuden, itsestä on kiinni, kuinka paljon kehittää itseään tai ottaa 
irti opintoajasta. Olin kuullut Oulaisten opinnoista hyvää palautet-
ta kavereilta ja tutuilta, opettajat ovat ymmärtäväisiä, joustavia ja 
yhdessä olemme ratkoneet ongelmia eteenpäin. 

Ryhmähenki omassa luokassa oli loistava, puitteet 
opiskeluun ja ryhmäytymiseen olivat hienot. Ryhmä-
henki säilyi, vaikka ryhmässä oli paljon yksilöllisiä opinto-
polkuja. 

Kouluaikana tein yhden harjoittelun yksityisellä vanhuspuolella, 
kaikki muut perhekodin eri yksiköissä. Valmistumisen jälkeen vaih-
doin työpaikkaa Oulaisiin Emilio kids oy:n palvelukseen, olen siellä 
edelleen avopalveluohjaajana ja toiminnan ohjaajana. Työnantaja 
on huomannut, että haluan kehittää toimintaa. Olen itse omalla 
esimerkilläni raivannut tieni nykyiseen asemaani.  Olen tyytyväi-
nen nykyiseen työpaikkaani. Kävin yrittäjän ammattitutkinnon 
heti lähihoitajaksi valmistuttuani – tämän alan yrittäjyyskään ei 
ole poissuljettu vaihtoehto! Kipinän ammattitutkinnon suorittami-
seen sain lähihoitajakoulutuksen aikana opettajilta.
 
Hyvä hoitaja on joustava, empaattinen ja haluaa oikeasti kuunnella 
ja hakea ratkaisuja. Tarvittaessa hoitaja on myös jämäkkä ja rajo-
ja asettava – riippuen työpaikasta. Alalla ei jaksa eikä pysty toimi-
maan yksin, pitää olla tiimipeluri ja työkaverit huomioon ottava. 

Terveisiä lehden lukijoille: Haasta itsesi rohkeasti, lähihoitajan kou-
lutuksella voi olla niin monessa paikassa töissä, kannattaa käydä 
kokeilemassa!

Matti

Pekka Hietala työskentelee perhekodilla 

”LÄHDETTEKÖ ULKOMAILLE TYÖSSÄOPPIMAAN?” Ensim-
mäisen kerran meiltä kysyttiin toisen vuoden syksyllä, olisimmeko 
innokkaita lähtemään työpaikalla tapahtuvaan koulutukseen ulko-
maille. Paikkoja oli useita: Kypros, Itävalta ja Espanja. Kiinnostusta 
oli molemmilla, mutta yksin lähteminen ja kielimuuri jännitti. Tä-
hänkin löydettiin ratkaisu, lähtisimme yhdessä. Lopulta huoma-
simme istuvamme koneessa matkalla Gran Canarialle. Meille oli 
järjestetty apurahat, työpaikka ja asuminen saarella koulun kautta.

Saavuimme Las Palmasin lentokentälle iltapäivällä, josta suun-
tasimme asunnolle. Saimme ensimmäiset kaksi päivää vapaa-
ta tutustuaksemme lähialueeseen. Illan tullen päätimme lähteä 
kiertelemään lähialuetta ja etsimään Mummolaa, eli tulevaa työs-
säoppimispaikkaamme. Työmatkakaan ei ollut kuin noin kilomet-
rin suuntaansa. Söimme Mummolassa tukevan iltaruoan. Paikka 
vaikutti heti mukavalta ja rennolta. Henkilökunta oli ystävällinen. 
Toisena päivänä kävimme kävelemässä merenrannalla ja uimassa 
aalloissa. Ilma oli lämmin ja auringonlasku kaunis.

Ensimmäisenä päivänä töihin tullessa olimme kummatkin aika pi-
halla, mutta melko nopeasti pääsimme työrytmiin kiinni ja opim-
me työpaikan tavoille. Matti teki salissa tarjoilijan hommia sekä an-
niskelua. Se oli ensimmäinen kerta Matille salin puolella. Silja taas 
meni keittiön puolelle. Ensimmäisenä tuli kuittailua kokinhatusta, 
joka näytti sieneltä.

Illalla kämpillä vaihdoimme kuulumisia työpäivästä. Tykkäsimme 
olla Mummolassa töissä ja odotimme innolla uusia haasteita sekä 
mitä uutta oppisimme. Teimme enimmäkseen iltavuoroja, koska 
juomia ja ruokaa meni vasta illemmalla enemmän.

Hiekkadyyneistä kuulimme yksi ilta, kun istuttiin iltaa 
Mummolan terassilla. Vanhempi pariskunta istuutui meidän 
viereemme ja kyseli meiltä ensin töistä sekä harjoittelujaksosta. 
Myöhemmin tuli puheeksi paikan nähtävyydet. Pariskunta kertoi 
dyyneistä, ja innostuimme ajatuksesta käydä kävelemässä aurin-
gon paistaessa dyynien halki merenrantaan. Kävi kuitenkin niin, 
ettei sattunut samaan aikaan vapaapäiviä, niin kävimme kummat-
kin omilla reissuillamme siellä. Matkaa meidän kämpiltä oli pari ki-
lometriä RIU-hotelille, jonka läpi pääsi kävelemään upean kukkien 
ja palmujen koristeleman kujan läpi dyynien alkuun. Ensimmäinen 
ajatus oli “Vau!” -- Toiselta puolelta näki selvästi merelle. --  Ajatel-
tiin; Noh eihän tästä pitkästi ole rannalle. Mutta kun lähti vaelta-
maan eteenpäin ylös ja alas pehmeällä hiekalla dyynejä, niin mieli 
muuttui melko nopeasti. Sehän kävikin melkein kuin urheilusta. 
Reissu oli oikein mieleenpainuva.

Meillä oli aivan Mummolan takapihalla uima-allas ja aurinkotuo-
leja, missä sai käydä ottamassa aurinkoa ja rentoutumassa. Silja 
makasi harva se päivä altaalla, mutta Matti vannoi, ettei hän aio 
maata kertaakaan aurinkotuolissa altaalla. Kerran kuitenkin Matti 
uhrautui altaalle seuraksi ja olikin aivan mielissään uimassa.

Reissu oli opettavainen, mukava ja mahtava kokemus, joten ei voe 
sannoo muutako, että mittään en vaehtas. 

Matti ja Silja Hrc17

opiskelijoiden kynästä

Kokkiopiskelijat Gran Canarialla 

OPPISOPIMUS

KANSAINVÄLISYYS
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*Alkuperäiset tekstit julkaistu opiskelijalehti Sopulissa



KOULUTUSKESKUS JEDUSSA PIIPPOLASSA on mahdollis-
ta opiskella perustutkinnoissa sisustus- ja korjausrakentamista 
(artesaaniksi), puusepäksi, mediapalvelujen toteuttajaksi sekä 
käsityön ohjausalaa (artesaaniksi). JEDUssa yhdistelmätutkin-
to on mahdollista suorittaa kaikissa perustutkinnoissa. Yhdis-
telmätutkinto-opiskelijana suoritat ensisijaisesti ammatillisen 
perustutkinnon. Samalla valmistaudut ylioppilaskirjoituksiin 
opiskelemalla lukion kursseja. 

Aatos etsi puualan tutkintoja lähialueilta yhteishaussa kevääl-
lä 2018. Samoihin aikoihin Siikalatvan lukio muutti Koulutus-
keskus JEDUn tiloihin Piippolassa. Aatos kuuli JEDUn Piippo-
lan toimipisteestä äidiltään. 

Tähän mennessä Aatos on kokenut yhdistelmätutkinnon hy-
väksi ratkaisuksi itselleen. 

– Siinä saa yo-tutkinnon ja ammattitutkinnon samalla kertaa. 
Opiskelun tekee helpommaksi se, että opinnot ovat samoissa 
tiloissa, jolloin tunnilta toiselle siirtyminen on helppoa. 

Oppilaitos on Aatoksen mukaan sopivan kokoinen, ja hän tun-
teekin jo melkein kaikki ihmiset. Pienen opinahjon vahvuuk-
sia on myös se, että tukea ja apua saa nopeasti. Opinnoissaan 
puusepäksi Aatos on tehnyt muun muassa puuportaat mökil-
le hyötykäyttöön. Portaat ovat olleet samalla yksi hänen näy-
töistään.

Piippolassa kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää kou-
lun kuntosalia maksutta pari kertaa viikossa. Vapaa-ajalle on 
tarjolla aktiviteetteja, kuten asuntolan ryhmäoleskelutila, jos-
sa on elokuvailtoja ja pelejä tarjolla, biljardi suosituimpana. 

Tahti opiskelussa on välillä tiukempaa, jolloin voi jäädä jälkeen 
opinnoissa. Se ei kuitenkaan aiheuta stressiä Aatokselle, oma 
jaksaminen tulee ensin.

– Oppilaiden jaksamisesta huolehditaan Piippolassa hyvin. 
Koululla on oma terveydenhoitaja, kuraattori ja psykologi, joi-
den palvelut ovat maksuttomia. Ruokailu on täysin ilmainen ja 
koululla on oma keittiö. Opinto-ohjaaja on lukiolla ja JEDUlla 
yhteinen. Opiskelijahuoltoryhmä, opiskelijayhdistys ja tutorit 
ovat opiskelijoiden tukena sekä kartoittavat hyvinvointia edis-
tävää toimintaa ja resursseja.

Aatos toimii myös oppilasyhdistyksessä. 

– Opiskelijayhdistys on alkanut toimimaan rekisteröitynä voit-
toa tavoittelemattomana yhdistyksenä vuonna 2001. Yhdistys 
on ollut toiminnassa kuitenkin huomattavasti pidempään, 
Piippolan oppilaitos on jo 121-vuotias. Yhdistyksen tavoittee-
na on edistää oppilaiden hyvinvointia ja ryhmäytymistä.

Seuraavassa kokouksessa Aatos ja muut opiskelijat pohtivat, 
miten Liikkuva amis- ja Liikkuva koulu -hankkeet saadaan nä-
kyvämmin esille välitunneilla ja teemapäivinä. 

Teksti: Niina Lintula 
Kuvat: Sari Pekonen

Yhdistelmätutkinto kannattaa  

OPOPÄIVYSTYS

OPO@JEDU.FI

puh. 040 142 8630

OPPISOPIMUS

KANSAINVÄLISYYS

OPISKELIJA
KUKA: 
Aatos Törmikoski, 16

MISTÄ: 
Vihannista. Asuu arkipäivät koulun asuntolassa. 

OPINNOT: 
Ensimmäisen vuoden yhdistelmätutkintolainen, puuteol-
lisuuden perustutkinto (puuseppä) ja lukio. 

HARRASTUKSET: 
Musiikki, kitara, rummut, tietokonepelit ja liikunta.
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työelämäkoordinaattorit työelämän tukena
TYÖELÄMÄKOORDINAATTORIT AUTTAVAT ja tukevat opiskelijoita ja työelämää, eli työnantajia ja työpaikkaohjaajia löytämään 
sopivat koulutukset ja opiskelumuodot. Heidän tehtävänään on huolehtia oman alansa verkostoitumisesta alueen työpaikkojen 
kanssa. Työelämäkoordinaattori kartoittaa alueemme asukkaiden ja työpaikkojen koulutustarpeita ja tarjoaa niihin sopivia koulu-
tuksia, joko tutkintoon johtavia tai lyhyempiä lisä- ja täydennyskoulutuksia. Koulutuskeskus JEDUssa työskentelee 11 työelämä-
koordinaattoria, jotka työskentelevät koko JEDUn alueella (suluissa mainittuna pääasiallinen työpiste).

AUTO- JA AJONEUVOASENNUSALAT, Pasi Korkiakoski (Nivala), puh. 040 142 8728
HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAT, Kaisa Hosionaho (Nivala), puh. 040 142 8693
KAUPAN JA HALLINNON- SEKÄ TIETOJENKÄSITTELYALAT, Virpi Marttila (Haapajärvi), puh. 0400 763 478
MAA- JA METSÄ- SEKÄ PUUTARHA- JA TALOUSALAT, Riitta Uusivirta (Haapajärvi), puh. 050 516 8241
MAARAKENNUS- JA KULJETUSALAT, Petri Nieminen (Nivala), puh. 040 142 8740
MATKAILUALA, Helena Viitasalo (Kalajoki), puh. 044 769 2477
METALLIALA, Arto Manni (Kalajoki), puh. 040 1508443
RAKENNUS- JA PUUALAT, Paavo Manninen (Haapavesi), puh. 040 150 8472
RAVITSEMISALAT, KIINTEISTÖ- JA LAITOSHUOLTOALAT, Eija Heikkilä (Oulainen), puh. 040 712 8151
SOSIAALI- JA TERVEYSALA, LIISA YLIKORPI (Ylivieska), puh. 040 312 0419
SÄHKÖ-, AUTOMAATIO- JA ICT-ALAT, Jukka Leppälä (Nivala), puh. 040 142 8789

MILLOIN OPPISOPIMUS?
• Oppisopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamista 

ammattia opiskelevalle, rekrytoitavalle tai työssä olevalle 
henkilölle.

• Suunnitellaan aina yhdessä työnantajan kanssa. 
• Henkilöstä tulee työntekijä.
• Sopii kaikenikäisille. 
• Opiskelija on työsuhteessa ja työskentelee keskimäärin 

vähintään 25 h/viikko. 
• Opiskelijalle maksetaan TES:n mukaista palkkaa. Opiskelija 

voi saada opintososiaalisia etuja. 
• Työnantajalle voidaan maksaa erikseen sovittavaa koulu-

tuskorvausta.
• Voidaan sopia tutkinnon osan, tai koko tutkinnon suorit-

tamisen ajaksi.

MILLOIN KOULUTUSSOPIMUS?
• Koulutussopimuksella hankitaan ja vahvistetaan osaamis-

ta työpaikalla opiskelijana (entinen työssäoppiminen).
• Suunnitellaan aina yhdessä työnantajan kanssa. 
• Henkilö säilyy opiskelijana.
• Sopii kaikenikäisille. 
• Opiskelija ei ole työsuhteessa. Voi ajoittua 1-5 päivälle 

viikossa. Tuntimäärä sovitaan yksilöllisesti. 
• Työnantaja ei maksa palkkaa tai tarjoa muuta korvausta. 

Opiskelija voi saada opintotukea ja muita opintososiaali-
sia etuja.

• Työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta.
• Koulutussopimus suunnitellaan ja suoritetaan tutkinnon 

osa tai pienempi osa kerrallaan tai useammasta tutkinnon 
osasta.

koulutustarjonta 

OTA YHTEYTTÄ
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Hanki osaamista tutkinnon osa kerrallaan!
PERUS-, AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT KOOSTUVAT TUTKINNON OSISTA, jotka ovat ammatin osa-alueita. 
Voit opiskella omia tavoitteitasi tukevia opintokokonaisuuksia, eli tutkinnon osia, joista saat osatutkintotodistuksen. Pe-
rustutkintojen osissa koulutus on ilmaista. Mahdollisista materiaalimaksuista ilmoitetaan aina erikseen. Ammatti- ja erikoi-
sammattitutkintojen hinnat näet koulutusten esittelysivuilta.

Jos olet työtön ja täyttänyt 25 -vuotta, olet oikeutettu työttömyysturvaan, kun työllistymistäsi edistävät opinnot kestävät 
alle 6 kk. Uudistuneen lain myötä riittää, että ilmoitat opiskelun aloittamisesta TE-toimistoon!

Myös tutkinnon osien opiskelusta laaditaan jokaiselle opiskelijalle henkilökohtainen suunnitelma, jossa aiempi osaaminen ja 
koulutus huomioidaan. Tutkinnon osia järjestetään niin sanotusti perinteisenä päiväopiskeluna oppilaitoksen tai työpaikan 
tiloissa, monimuotoisesti sisältäen lähiopetusta oppilaitoksessa tai työpaikalla ja itsenäistä tai ohjattua etäopiskelua esimerkiksi 
verkko-oppimisympäristössä. Teoriaopetuksen määrä vaihtelee tutkinnon osan laajuuden, opiskelutavan ja aiemman osaami-
sen perusteella. Lähiopetuspäiviä voi olla muutama päivä kuukaudessa tai yhdestä viiteen päivään viikossa. Tutkinnon osien 
suorittamisen jälkeen osaaminen osoitetaan näytöllä. 

Mikäli sinulla on jo ammatillista osaamista esimerkiksi kesätöiden tai aikaisempien töiden kautta, mutta alan tutkinto puut-
tuu. Voit yhdessä alan opettajan kanssa katsoa, riittäisikö osaamisesi suoraan näyttötilaisuuteen, jolloin saat todistuksen 
osaamisestasi ilman teoriaopintoja. Jos olet alan töissä, voit opiskella tutkinnon osia myös oppisopimuksella!  
Kysy oppisopimuksesta työnantajaltasi ja ota yhteyttä alan työelämäkoordinaattoriimme.

Alkamassa olevat tutkinnon osat löydät kotisivultamme. 
Voit kysyä myös muita tutkinnon osia suoraan toimipisteistämme. 

HAAPAJÄRVI
PERUSTUTKINNOT
• merkonomi
• maaseutuyrittäjä, eläintenhoitaja
• metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
• datanomi
AMMATTITUTKINNOT
• Maatalousalan at
• Metsäalan at
• Ammatilliseen koulutukseen valmentava  

koulutus VALMA

HAAPAVESI
PERUSTUTKINNOT
• ajoneuvoasentaja
• leipurikondiittori
• koneistaja, levyseppähitsaaja, koneautomaa-

tioasentaja
• luonto-ohjaaja
• matkailupalvelujen tuottaja
• toimitilahuoltaja, kodinhuoltaja
• puutarhuri
• puuseppä
• talonrakentaja
• kokki, tarjoilija
• sähköasentaja
• ICT-asentaja
AMMATTITUTKINNOT
• Elintarvikejalostuksen at
• Matkailupalvelujen at
• Puuteollisuuden at
ERIKOISAMMATTITUTKINNOT
• Erikoisruokavaliopalvelujen eat
• Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön eat
• VALMA
• Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava 

koulutus, TELMA

KALAJOKI 

PERUSTUTKINNOT
• koneistaja, koneasentaja, levyseppähitsaaja
• matkailupalvelujen tuottaja, vastaanottovirkai-

lija, matka-asiantuntija

• puuseppä
• talonrakentaja
• artesaani (sisustusala)
• sisustusompelija, vaatetusompelija
AMMATTITUTKINNOT
• Matkailupalvelujen at 
• Puuteollisuuden at
• Taideteollisuusalan at
• Talonrakennusalan at
• Tuotantotekniikan at
• VALMA

NIVALA 
PERUSTUTKINNOT
• ajoneuvoasentaja
• parturi, kampaaja, kosmetologi,  kosmetiikka-

neuvoja
• koneistaja, levyseppähitsaaja
• autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljet-

taja
• kiinteistönhoitaja
• teollisuuspuurakentaja
• talonrakentaja, maarakennuskoneenkuljettaja
• kokki, tarjoilija
• sähköasentaja
• artesaani (sisustusala, käsityön ohjaustoimin-

ta)
• putkiasentaja
• mittatilausompelija
• ICT-asentaja
AMMATTITUTKINNOT
• Tuotantotekniikan at
• Maarakennusalan at
• Puuteollisuuden at
• Tieto- ja tietoliikennetekniikan at
• Tieto- ja viestintätekniikan at
ERIKOISAMMATTITUTKINNOT
• Tuotantotekniikan eat
• Tieto- ja tietoliikennetekniikan eat
• Tieto- ja viestintätekniikan eat
•  VALMA

OULAINEN
PERUSTUTKINNOT
• merkonomi
• datanomi
• toimitilahuoltaja, kodinhuoltaja
• kokki, tarjoilija
• lähihoitaja, perustason ensihoitaja
AMMATTITUTKINNOT
• Liiketoiminnan at
• Lähiesimiestyön at
• Mielenterveys- ja  

päihdetyön at
• Ruokapalvelujen at
• Yrittäjän at    
ERIKOISAMMATTITUTKINNOT
• Erikoisruokavaliopalvelujen eat
• Johtamisen ja yritysjohtamisen eat
• Majoitus- ja ravitsemisalan  

esimiestyön eat
• Mielenterveys- ja päihdetyön eat
• Vanhustyön eat
• VALMA

PIIPPOLA (SIIKALATVA)
PERUSTUTKINNOT
• mediapalvelujen toteuttaja
• artesaani (sisustusala, käsityön  

ohjaustoiminta)
• puuseppä
AMMATTITUTKINNOT
• Taideteollisuusalan at
• Yrittäjän at
• VALMA 

YLIVIESKA
PERUSTUTKINNOT
• mediapalvelujen toteuttaja
• lähihoitaja
• turvallisuusvalvoja
AMMATTITUTKINNOT
• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan at
• Turvallisuusalan at
• VALMA

koulutustarjonta 

JEDU.FI

JATKUVA HAKU

OTA YHTEYTTÄ
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KOULUTUSKESKUS

työllistä tai työllisty kesäoppisopimuksella
Miksi?
1. Uusi työntekijä voi olla apuna kiireisessä muutaman viikon sesongissa tai vaikka varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn. Kesä-

avusta on mahdollista kasvattaa pidempiaikainen luottotyöntekijä.
2. Sopii myös nykyiselle työntekijälle, jolla ei ole koulutusta tai, joka tarvitsee täydennyskoulutusta.
3. Ammatillisissa opinnoissa olevan opinnot edistyvät tehokkaammin ja hän valmistuu nopeammin työelämään.
4. Saat motivoituneen työntekijän, jolla on selkeät tavoitteet. Hän on kiinnostunut alastasi ja opiskelee tai haluaa opiskella ammat-

tiin. 
5.  Saat työpaikan tarpeiden mukaan tehdyn joustavan sopimuksen, jonka keston voitte suunnitella tarvetta vastaavalle ajalle.

Miten?
Työpaikan, (kesä)työntekijän ja oppilaitoksen kesken tehdään oppisopimus. Paperityöt hoitaa työelämäkoordinaattori (kts. s. 6) tai 
opettaja. Sopimukseen tarvitaan mm. vähintään 25 tuntia viikossa työaika, TES:n mukainen palkka ja nimetty työpaikkaohjaaja. 
Työtehtävät kartoitetaan ja opinnot suunnitellaan työpaikan ja opiskelijan tarpeet huomioiden.
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