
AMMATILLISET
OPINNOT

SASKY 
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

TAMPEREEN SEUDUN 
AMMATTIOPISTO



MONIA MAHDOLLISUUKSIA -
VAPAUS VALITA!

Pirkanmaan alueella on runsaasti vaihtoehtoja
valita ammatti.

TUTUSTU!



TUTUSTU 
AMMATTEIHIN

Osallistu

• yleisesittelyihin ja 

• Avoimien ovien päivään

ilmoittaudu ammattipäiviin

etsi tietoa netistä.

OLE AKTIIVINEN!



eperusteet.opintopolku.fi

opetussuunnitelmat

sisäl löt ja arviointikr iteerit



AMMATILLINEN KOULUTUS 
SOPII SINULLE, JOS
•pidät käytännönläheisestä
työskentelystä,

• olet valitsemastasi alasta innostunut,

• toimit mielelläsi yhteistyössä muiden
kanssa ja kannat vastuun omasta
tekemisestäsi,

• haluat nopeasti työelämään ja

• hyvän pohjan
ammattikorkeakouluun.



Mikä muuttuu - kaikki muuttuu

OPISKELUKAVERIT 

OPETTAJAT 

YHTEISTYÖIHMISET

TYÖSKENTELY-

YMPÄRISTÖ

TYÖSKENTELY

-TAVAT

VAPAUS JA 

VASTUU



Ammatilliset 

tutkinnon osat 145 osp

Yhteiset 

tutkinnon osat

35 osp

Ammatti-

opintoja

Lukio-

opintoja

Työelämässä  

oppiminen

Esim. aiemmat 

opinnot

Ns. 

kaksoistutkinto

OppisopimusKoulutusopimus

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON 180 OSP RAKENNE
osp = osaamispiste

180ops = n. 3vuotta



TYÖELÄMÄSSÄ 
OPPIMINEN

• Tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua

opiskelua käytännön tehtävissä

työpaikoilla.

• Osaamista arvioidaan näytöllä.



Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Viestintä- ja 

vuorovaikutusosaaminen,

11 osp

• Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, 

suomi ta S2 4 osp

• Viestintä ja vuorovaikutus toisella

kotimaisella, ruotsi 1 osp

• Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla

kielellä, englanti 3 osp

• Toiminta digitaalisessa ympäristössä

2 osp

• Taide- ja luova ilmaisu 1 osp

Matemaattis-

luonnontieteellinen 

osaaminen

6 osp

• Matematiikka ja matematiikan

soveltaminen 4 osp

• Fysiikaaliset ilmiöt ja 

niiden soveltaminen 1 osp

• Kemialliset ilmiöt ja 

niiden soveltaminen 1 osp

Yhteiskunta- ja työelämä-

osaaminen 9 osp

• Yhteiskunnassa ja kansalaisena

toimiminen 2 osp

• Työelämässä toimiminen 2 osp

• Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1 osp

• Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 

osp

• Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen 2 

osp

• Kestävän kehityksen edistäminen 1 osp

+ valinnaisia 9 osp



HOKS
= HENKILÖKOHTAINEN  OSAAMISEN 

KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Ura- ja jatko-

opintosuunnitelmat

Koulutussopimus, 

oppisopimus ja 

näytöt

Osaamisalavalinnat, 

valinnaiset opinnot

Toiveet ja 

tavoitteet

Tuen tarve ja 

tukitoimenpiteet

Aiemmin hankittu 

osaaminen

Erilaiset opintopolut ja 

opintojen suoritustavat



TUKITOIMET OPINNOISSA
• opiskelijalla on oikeus erityiseen tukeen

• tuki suunnitellaan yhdessä ja se 

kirjataan HOKS:iin

• tarvittaessa opiskelijalle laaditaan

erityisen tuen suunnitelma (ETS)

• opiskeluvalmiuksia tukevat OPVA-opinnot

• tukea voidaan antaa esim. 

tukiopetuksena, pajalla tai

yksilöopetuksena

• tukea antavat mm. opettajat, ammatilliset

ohjaajat, koulutusohjaajat, erityisopettajat



OPISKELE 
JOUSTAVASTI

• itsenäisesti tai etänä verkossa

• muualla kuin koululla (työpaikat)

• työskennellen iltaisin ja 

viikonloppuisin

• myös kesällä

• toisissa toimipisteissä.



TYÖVAATTEET 
JA -VÄLINEET

• Oppivelvollisille opetus maksutonta

• Työvälineet ja työvaatteet opiskelijat saavat

käyttöönsä maksutta

• Lisäksi opiskelija saa maksuttoman lounaan, 

opiskeluterveydenhuollon palvelut ja muut

tukipalvelut.



ERILAISIA 
OPPIMISYMPÄRISTÖJÄ

• Työsaleissa

• Työpaikoilla aidoissa

oppimisympäristöissä



MONIA 
MAHDOLLISUUKSIA

• Urheilun ja opiskelun

yhdistäminen

• Korkeakouluopintoja

• Englanninkielinen koulutus

• Opiskelu ulkomailla

• Kilpailutoiminta

• Oppilaskunta- ja 

tutortoiminta

KUVA: AARNO VUORINEN ILVES:COM



OPISKELU ON 
YHTEISTYÖTÄ

• Jokaisella on vastuu omasta 

oppimisestaan, mutta tulee osata 

ottaa vastuuta myös omasta 

panoksesta osana ryhmää.



AMMATINVALINTA 
JA TERVEYS

SELVITÄ ALAN 

TERVEYSVAATIMUKSET

Joillekin aloille on erityisiä 

terveydellisiä vaatimuksia.

Ota niistä selvää etukäteen.

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI JA 

TYÖKYVYSTÄSI

Olet tärkeä!



Ammatillisen tutkinnon 

jälkeen

JATKO-

OPINTOIHIN

TÖIHIN YRITTÄJÄKSI



Väyläopinnot
Ammatillisen tutkinnon suorittajalla on mahdollisuus sisällyttää opintoihinsa korkeakouluopintoja.

Väyläopinnoilla tarkoitetaan etukäteen suunniteltuja korkeakouluopintoja, jotka 

- 2.asteen opiskelija suorittaa osana tutkintoaan

- Sujuvoittavat siirtymistä 2.asteelta korkeakouluun 

- lyhentävät opiskeluaikaa korkeakoulututkinnossa 

Väyläopiskelija suorittaa ammatillisten opintojen aikana korkeakouluopintoja alakohtaisesti 30-60 opintopistettä.

Suorittamalla väyläopinnot opiskelijalla on mahdollisuus tulla valituksi korkeakouluun erillishaussa, ilman pääsykoetta.

Lisätietoa väyläopinnoista saat omalta opinto-ohjaajaltasi.



KENELLE TUVA ON 
TARKOITETTU?

• Peruskoulun tai vastaavan 
koulutuksen suorittaneet nuoret ja 
aikuiset

• Toisen asteen aloittaneet ja 
keskeyttäneet

• Nuorena maahan muuttaneet sekä 
aikuiset maahanmuuttajat

• Erityisen tuen tarve (ETS) 
• Aikaa miettiä tulevaisuutta!



HAKEUTUMINEN JA PÄÄSYVAATIMUS

 Yhteishaku kevät 2022 > Opintopolun hakulomakkeessa valitaan 
joko:

 Kangasalan kaupungin TUVA –koulutus: lukiokoulutukseen valmentavat 
opinnot, perusopetuksen arvosanojen korottaminen

tai

 Tredun TUVA –koulutus: ammatilliseen koulutukseen valmentavat  
opinnot, YTO-opinnot, perusopetuksen arvosanojen korottaminen

 Lisäksi koulutukseen on jatkuva haku ja non-stop-sisäänotto 
ympäri vuoden

 Pääsyvaatimuksena perusopetuksen päättötodistus tai vastaava 
koulutus, vieraskielisillä kielitaito A2.1



OPISTOVUOSI OPPIVELVOLLISILLE -

KOULUTUS 

 Kansanopistoissa käynnistyy peruskoulun päättäneille 
oppivelvollisille tarkoitettu Opistovuosi-koulutus elokuussa

 Koulutus on kestoltaan yhden lukuvuoden mittainen

 Se perustuu Opetushallituksen laatimiin opetussuunnitelman 
perusteisiin

 Kansanopiston koulutus sopii monelle peruskoulun päättäneelle 
nuorelle valmistautumisessa toisen asteen koulutukseen ja etsiessä 
omaa elämänpolkuaan

 Tutustu tarjontaan opintopolussa ja kysy suoraan kansanopistosta 
lisätietoja



• Hakijoita ammatilliseen
koulutukseen monille aloille
on runsaasti.

• Varmista että numerosi ovat
sillä tasolla, että olet
tyytyväinen ja tehnyt
parhaasi. 

• Vielä ehtii korottaa!

HAKEMINEN



.

Ota
rohkeasti 

ensimmäinen 
askel kohti 
unelmaasi!


