Opiskelumahdollisuudet
Keski-Pohjanmaalla 2021
AMMATILLIset perustutkinnot

perustutkinto=pt

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Ammattikampus, Kokkola
Ajoneuvoasentaja, Autoalan pt (pk, yo)
Autonkuljettaja / Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, Logistiikan pt (pk, yo)
Automaatioasentaja / Sähköasentaja, Sähkö- ja automaatioalan pt (pk, yo)
Elektroniikka-asentaja / Hyvinvointiteknologia-asentaja / Tietoverkkoasentaja / IT-tukihenkilö /
Ohjelmistokehittäjä, Tieto- ja viestintätekniikan pt (pk, yo)
Koneistaja / Levyseppähitsaaja, Kone-ja tuotantotekniikan pt (pk, yo)
Laborantti, Laboratorioalan pt (pk, yo)
Leipuri-kondiittori / Elintarvikkeiden valmistaja / Lihatuotteiden valmistaja, Elintarvikealan pt
Maalari, Pintakäsittelyalan pt (pk, yo)
Mediapalvelujen toteuttaja, Media-alan ja kuvallisen ilmaisun pt (pk, yo)
Merkonomi, Liiketoiminnan pt (pk, yo)
Prosessinhoitaja, Prosessiteollisuuden pt (pk, yo)
Putkiasentaja, Talotekniikan pt (pk, yo)
Puuseppä, Puuteollisuuden pt (pk, yo)
Suunnitteluassistentti, Teknisen suunnittelun pt (pk, yo)
Talonrakentaja / Maarakennuskoneenkuljettaja, Rakennusalan pt (pk, yo)
Tarjoilija / Kokki, Ravintola- ja catering-alan pt (pk, yo)
Toimitilahuoltaja / Kiinteistönhoitaja, Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt (pk)
Turvallisuusvalvoja, Turvallisuusalan pt (pk, yo)
Lähihoitaja, Sosiaali- ja terveysalan pt (pk, yo ja 2-kielinen pk)
Parturi/kampaaja, Hius- ja kauneudenhoitoalan pt (pk, yo)

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kannus
Eläintenhoitaja (kennelala), Maatalousalan pt (pk, yo)
Maaseutuyrittäjä (maatilatal. / maatalousteknol.), Maatalousalan pt (pk, yo)
Metsäkoneenkuljettaja, Metsäalan pt (pk, yo)
Turkistarhaaja, Maatalousalan pt
Katso lisätietoja:

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kaustinen

www.kpedu.fi

Hevostenhoitaja, Hevostalouden pt (pk, yo)

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Perho

www.seurakuntaopisto.fi

Hevostenhoitaja, Hevostalouden pt (pk, yo)
Luonto-ohjaaja, Luonto- ja ympäristöalan pt

www.kpkonsa.fi

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja / Lastenohjaaja, Kasvatus- ja ohjausalan pt (pk, yo)

Seurakuntaopisto (ent. Kaustisen evankelinen opisto)
Keski-Pohjanmaan konservatorio
Muusikko (klassinen-, kansan-, pop/jazzmusiikki, musiikintekijä), Musiikkialan pt

yleissivistävä KOULUTUS, lukiot
https://peda.net/kannus/kannuksen-lukio
www.kokkola.fi/ksg

Karleby svenska gymnasium

Perusopetuksen jälkeiseen koulutukseen haku

YHTEISHAKU 23.2.–23.3.2021
Hae netissä: www.opintopolku.fi
Välivuosivaihtoehdot
Perusopetuksen jälkeinen
valmistava koulutus ja 10-luokka
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Ammattikampus, Kokkola
VALMA (ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus)

Kaustisen musiikkilukio

Lukioon valmistava LUVA-koulutus
Maahanmuuttajille
Kokkolan kaupunki järjestää 10-luokan 2021-22, mikäli sille ilmenee
kysyntää. Ilmoita kiinnostuksestasi 10-luokalle yläkoulun
opinto-ohjaajalle kevään 2021 aikana.

Lastenohjaaja, Kasvatus- ja ohjausalan pt (pk, yo)

Eläinlääketieteellinen linja, yleislinja

Perusopetuksen jälkeiset opiskeluvaihtoehdot
Perusopetuksen jälkeen voit hakeutua joko lukioon tai ammatilliseen koulutukseen.
Vaihtoehtona ovat myös nivelvaiheen opinnot, jotka tarkoittavat kansanopistolinjoja,
10-luokkaa ja ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa koulutusta (VALMA)
tai lukioon valmistavaa koulutusta (LUVA) sekä erityisoppilaitos Luovin järjestämää
valmentavaa koulutusta.

Kokkolan suomalainen lukio

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kälviä

Kannuksen lukio

Toisen asteen
koulutustarjontaa!

www.musiikkilukio.net

Vapaan sivistystyön koulutusta
Seurakuntaopisto (ent. Kaustisen evankelinen opisto)
Kaustislainen jäsenkorjauskoulutus
Personal Trainer -koulutus
Yrttihoitajakoulutus
Maallikkokoulu
Keski-Pohjanmaan kansanopisto, Kälviä
Kälviä ARTS on monipuolista, -arvoista ja -tasoista kulttuurialan opiskelua.
Voit prepata taitoja jatko-opintoihin, syventää omaa osaamista teatterin,
kuvataiteen, tanssin ja sirkuksen alalla.

Musiikkilinja, yleislinja, lajivalmennus, kansainvälinen liiketoiminta		
Maahanmuuttajat: Luku- ja kirjoitustaidon koulutus, Lukutaitopainotteinen

peruskurssi, Aikuisten maahanmuuttajien valmentava koulutus (jatkokurssi),
www.kokkola.fi/ksl
Aikuisten maahanmuuttajien valmentava koulutus 2 (jatkokurssi alle 6 kk)
Yleislinja sekä luonnontieteen ja teknologian erityinen koulutustehtävä		

Kokkolan suomalainen lukio		

Kronoby gymnasium		

www.kronobygymnasium.fi

Perhon lukio

https://peda.net/perho/lukio

Yleislinja, luontolinja, hevoslinja		

Pietarsaaren lukio		
Jalkapallo-, jääkiekko- ja salibandylinjat		
Toholammin lukio		
Kokkolan aikuislukio

www.pietarsaarenlukio.fi

Erityisryhmät: Virtaset, Seppäset – eväitä työelämään, Taidevirtaset
Ent. Kaustisen Evankelinen Opisto: seurakuntaopisto.fi
Keski-Pohjanmaan kansanopisto:

www.kpedu.fi/kansanopisto

www.toholamminlukio.fi

www.kokkola.fi/aikuislukio (haku suoraan lukioon)

Vetelin lukio		

http://lukio.veteli.fi

Ammatillinen erityisopetus
Ammattiopisto Luovi, Kokkola
Valmentava koulutus:
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus (1-3 v.) TELMA
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (1v.) VALMA
Puuseppä, puuteollisuuden pt
Levyseppähitsaaja, kone- ja tuotantotekniikan pt
Varustamo-hankkeen kautta opiskelupaikkoja voi hakea jatkuvassa haussa.
Seuraa Luovin koulutuskalenteria.
www.luovi.fi

Ammattiopisto Luovi on valtakunnallisesti toimiva ammatillinen
erityisoppilaitos, erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille.

YhdistelmätutkinNOT ja
yhdistelmäopinnot
Ammatillisiin perustutkintoihin hakeutuessasi Sinulla on mahdollisuus suorittaa
myös ylioppilastutkinto ja lukion oppimäärä (ns. yhdistelmätutkinto). Toinen
vaihtoehto lukion ja ammatillisten opintojen yhdistämiseen on ns. yhdistelmäopinnot. Yhdistelmäopinnot poikkeavat yhdistelmätutkinnosta siten, ettei siinä
suoriteta lukion oppimäärää, mutta kirjoitetaan ylioppilaaksi.
Perhon lukion luontolinjalla voit suorittaa lukio-opintojen lisäksi
Kpedun ammatillisia tutkinnon osia.
Lisätietoja yhdistelmätutkinnoista ja yhdistelmäopinnoista saat
ottamalla yhteyttä oppilaitokseen.
Katso lisätietoja:

www.kokkola.fi/ammattilukio
Kaustisen Evankelinen Opisto: www.kaustisenopisto.fi
Kokkolan ammattilukio:

