


SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Yksi Suomen 
suurimmista ammatillisen 

perus-, jatko- ja täydennys-
koulutuksen järjestäjistä

n. 8000 opiskelijaa

Henkilöstöä n. 850

Koulutamme ammattilaisia 
neljällä eri paikkakunnalla

Lukiokoulutusta Varkaudessa



Toisen asteen 
perustutkinto antaa

• kelpoisuuden jatko-opintoihin ammattikorkeakouluissa ja 
yliopistoissa

• ammattitaitoa voi täydentää myöhemmin suorittamalla 
ammatti- tai erikoisammattitutkintoja



Koulutusalat

Yhteiskuntatieteiden, 
liiketalouden ja hallinnon ala

Iisalmi, Kuopio, Varkaus 

Matkailu-, ravitsemis-
ja talousala

Kuopio

Luonnontieteiden ala
Kuopio

Sosiaali-, terveys- ja
liikunta-ala

Iisalmi, Kuopio, Varkaus 

Luonnonvara- ja 
ympäristöala

Toivala, Kuopio

Tekniikan ja liikenteen ala
Kuopio, Toivala, Varkaus



Tutkinnot aloittain / paikkakunnittain
Tekniikan ja liikenteen ala

• Autoalan perustutkinto; Kuopio, Varkaus

• Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto; Kuopio, 
Varkaus

• Laboratorioalan perustutkinto; Kuopio

• Lentokoneasennuksen perustutkinto; Rissala

• Logistiikan perustutkinto; Kuopio (Kolmisoppi)

• Pintakäsittelyalan perustutkinto; Toivala

• Prosessiteollisuuden perustutkinto; Kuopio

• Rakennusalan perustutkinto; Toivala, Varkaus

• Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto; Kuopio, Varkaus

• Talotekniikan perustutkinto; Toivala, Varkaus

• Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto; Kuopio, 
Varkaus

• Turvallisuusalan perustutkinto; Kuopio, Varkaus

Valmistavat koulutukset

• Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus 
(VALMA); Kuopio, Toivala

• Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus
(TELMA); Kuopio, Toivala

• Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus 
erityisopetuksena (VALMA erityisopetuksena); Kuopio

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala

• Liiketoiminnan perustutkinto; Iisalmi, Kuopio, Varkaus 

• Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto; Varkaus

Luonnontieteiden ala

• Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto; Kuopio

Matkailu-, ravitsemis- ja talousala ja elintarvikeala

• Elintarvikealan perustutkinto; Kuopio

• Ravintola- ja cateringalan perustutkinto; Kuopio

• Matkailualan perustutkinto; Kuopio

Luonnonvara- ja ympäristöala

• Puutarha-alan perustutkinto; Kuopio

• Metsäalan perustutkinto; Toivala

Sosiaali, - terveys- ja liikunta-ala

• Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto; Kuopio

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto; Iisalmi, Kuopio, 
Varkaus



AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI

Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta astui voimaan 1.1.2018



Tutkintojen määrä vähenee



Mikä muuttuu ammatillisessa 
koulutuksessa opiskelijalle?

http://minedu.fi/documents/1410845/4297550/OKM+AKR+mika+muuttuu+opiskelija.pdf/6952c82f-92af-4c9d-853b-7e1ed1b3ed7b


Perustutkinnon rakenne

• Ammatillinen perustutkinto 180 osp (3 vuotta)

– Ammatilliset tutkinnonosat 145 osp
• Pakollisia ja valinnaisia tutkinnon osia

– Yhteiset tutkinnon osat 35osp
• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, vähintään 11 osp

• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, vähintään 6 osp

• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen, vähintään 9 osp

• Valinnaisia osaamistavoitteista 9 osp opiskelijan yksilöllisen valinnan 
mukaan 



Kaksi hakuväylää

Yhteishaku
• 20.2.-13.3.2018

• Peruskoulunsa päättäneet
– 6 lisäpistettä viime ja tänä keväänä valmistuville.

– Soveltuvuuskoe lentokonealalle ja ensihoidon osaamisalalle.

• Ilman ammatillista koulutusta olevat

Jatkuva haku 
• Koulutuksen järjestäjä päättää hakuajoista ja -menettelyistä

• Yhteishaussa ilman ammatillisen koulutuksen opiskelupaikkaa jääneet

• Jo yhden tai useamman tutkinnon suorittaneet

• Työelämässä tai aiemmissa opinnoissa osaamista hankkineet



HOKS
• Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

– Laaditaan jokaiselle opiskelijalle koulutuksen alkaessa ja päivitetään säännöllisesti

– Huoltajalla mahdollisuus osallistua laadintaan ja päivittämiseen

– Työnantaja osallistuu prosessiin, jos osaaminen hankitaan tai osoitetaan työpaikalla

• Suunnitelmaan kirjataan
– Aiemmin hankittu ja osoitettu osaaminen

– Tarvittava ammattitaidon ka osaamisen hankkiminen

– Osaamisen osoittaminen

– Ohjaus- ja tukitoimet

• Yksilölliset opintopolut



Osaamisperusteisuus

• Koulutuksen järjestäjällä on velvollisuus tunnustaa 
opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, joka 
vastaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden 
osaamistavoitteita

• Opintojen päällekkäisyys vähenee

• Opintoaika lyhenee



Osaaminen arvioidaan näytöillä

• Näytössä osoitetaan tutkinnon perusteissa määritelty 
ammattitaito ja osaaminen käytännön työtehtävissä, 
aidoissa työtilanteissa.

• Suunnitellaan tutkinnon osittain

• Arvioinnista opettajan ja työelämänedustajan toimesta



Työpaikalla tapahtuva oppiminen

• Noin puolet opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu 
työpaikoilla
– Ryhmän opetusta työpaikan tiloissa
– Tapahtumien järjestäminen
– Teemapäivät

• Koulutussopimus
– Korvaa työssäoppimisen
– Määräaikainen sopimus, jonka perustana on HOKS
– Ei työsuhdetta eikä palkkaa vaan opiskelijalla oikeus opintotukeen ja 

koulumatkakorvaukseen



Lisätietoja

• www.amke.fi

• www.oph.fi/reformintuki

• www.minedu.fi/amisreformi

• www.opintopolku.fi

http://www.amke.fi/
http://www.oph.fi/reformintuki
http://www.minedu.fi/amisreformi
http://www.opintopolku.fi/




IISALMI
Asevelikatu 24, 74100 Iisalmi

KUOPIO
Presidentinkatu 1, 70100 Kuopio
Presidentinkatu 3, 70100 Kuopio
Sammakkolammentie 2, 70200 Kuopio
Kolmisopentie 7, 70780 Kuopio
Sahakatu 2, 70800 Kuopio
Hietapohjantie 926, 73460 Muuruvesi

SIILINJÄRVI
Siltasalmentie 450, 70900 Toivala
Haapamäentie 1, 70900 Toivala

VARKAUS
Osmajoentie 75, 78210 Varkaus

VARKAUDEN LUKIO
Osmajoentie 75, 78210 Varkaus

OPPISOPIMUSKESKUS
Microkatu 1, (A-osa), 70101 Kuopio 1.1.2017 alkaen Sammakkolammentie 2, 70200 Kuopio

Savon koulutuskuntayhtymä 
PL 87, 70101 Kuopio 
Vaihde, p. 017 214 3000 Hakutoimisto: p. 044 785 3079 etunimi.sukunimi@sakky.fi

Koulutusyksiköt


