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saat takataskuusi työelämän arvostaman ammatillisen perustutkinnon. Esedussa voit valita 
koulutuksen yli 20 eri ammattiin. Tässä oppaassa esittelemme kaikki Esedussa tarjolla olevat 
ammatilliset perustutkinnot.
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OPINTO-OHJAAJA
ON TUKENASI

Ulla Hartikainen      puh. 044 711 5707

• Hius- ja kauneudenhoitoala
• Sosiaali- ja terveysala

Tiia Neuvonen      puh. 044 711 5929

• Autoala
• Elintarvikeala
• Ravintola- ja catering-ala

• Matkailuala
• Valma-koulutus (tuleva 

Tuva-koulutus)

Päivi Ylönen       puh. 044 711 5938

• Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala 
(kiinteistönhoitaja, kodinhuoltaja, toimitilahuoltaja)

• Sähkö- ja automaatiotekniikka
• Turvallisuusala
• Jatkuva haku

Sanna Siitonen      puh. 050 389 1207

• Liiketoiminta
• Tieto- ja viestintätekniikka

MIKKELI

Maarit Heinikainen    puh. 044 711 5658

• Kone- ja tuotantotekniik-
ka (levyseppähitsaaja)

• Tekstiili- ja muotiala
• Taideteollisuusala

• Pintakäsittelyala
• Puuala
• Rakennusala
• Talotekniikka

Helena Teittinen     puh. 044 711 5628

• Logistiikka 
• Maatalousala

• Metsäala 
• Puutarha-ala 

Teija Kolehmainen     puh. 040 305 6689

• Autoala
• Hius- ja 

kauneudenhoitoala
• Kone- ja 

tuotantotekniikka
• Liiketoiminta

• Metsäala
• Rakennusala
• Ravintola- ja catering-ala
• Sosiaali- ja terveysala
• Sähkö- ja automaatioala
• Tieto- ja viestintätekniikka

PIEKSÄMÄKI

Opinto-ohjaajien sähköposti muotoa
etunimi.sukunimi@esedu.fi

 koko opiskelun ajan – hakuvaiheesta jatko-opintoihin!
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Tutkinto Aloitus- 
paikat

Autoalan perustutkinto 10

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto 15

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto 10

Liiketoiminnan perustutkinto 15

Metsäalan perustutkinto 16

Rakennusalan perustutkinto 10

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto 5

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 5

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto 10

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 10

PIEKSÄMÄKI

Tutkinto Aloitus-
paikat

Metsäalan perustutkinto 12

SAVONLINNA

Voit hakeutua opiskelemaan joustavasti ympäri vuoden jatku-
vassa haussa. Otamme sinuun yhteyttä kahden viikon sisällä 
hakemuksesi lähettämisestä. 

Jatkuvassa haussa voit hakea ammatilliseen perustutkintoon, 
ammattitutkintoon, erikoisammattitutkintoon tai haluamaasi 
tutkinnon osaan. 

YHTEISHAKU 2022 
Yhteishaku peruskoulun päättäville 22.2.–22.3.2022

Opiskelijaksi ottamisen tulokset ilmoitetaan hakijoille aikaisintaan 16.6.2022

Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta viimeistään 30.6.2022

YHTEISHAUN ALOITUSPAIKAT 2022

Jatkuva haku soveltuu sinulle, jos:
• olet hankkinut työelämässä osaamista.

• haluat vaihtaa alaa.

• haluat hakeutua oppisopimuskoulutukseen.

• jäit yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa.

Tutkinto Aloitus- 
paikat

Autoalan perustutkinto 40

Elintarvikealan perustutkinto 12

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto 15

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto 5

Liiketoiminnan perustutkinto 40

Logistiikan perustutkinto 36

Matkailualan perustutkinto 6

Metsäalan perustutkinto 32

Pintakäsittelyalan perustutkinto 10

Rakennusalan perustutkinto 20

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto 18

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 
sis. Perustason ensihoidon osaamisala

60

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto 20

Talotekniikan perustutkinto 20

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto 4

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 40

MIKKELI

Tarkista tutkintokohtaisilta  
sivuilta haetko valitsemaasi  
tutkintoon yhteishaussa vai  

jatkuvassa haussa.

HUOM! 

JATKUVA HAKU 2022



5

OPISKELU 
ESEDUSSA
KUKA VOI HAKEA?
Ammatillisten perustutkintojen pohjakoulutusvaatimuksena on 
peruskoulun/perusopetuksen oppimäärän suorittaminen tai 
vastaavat opinnot ulkomailla. Lukion suorittanut ei voi hakea 
ammatilliseen koulutukseen peruskoulun päättötodistuk-
sella. Jos olet suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai 
korkeakoulututkinnon, voit hakea ammatilliseen koulutukseen 
jatkuvassa haussa. Lisätietoja: www.esedu.fi.

KIELIKOE
Esedussa opetuskielenä on suomi. Saat kutsun kielikokeeseen, 
jos äidinkielesi on muu kuin suomi, eikä kielitaitoasi ole voitu 
todentaa muilla tavoin. Kokeilla osoitat, että sinulla on riittävät 
valmiudet suomen kielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen.

OPISKELIJAVALINTA

Yhteishaku
Yhteishaussa opiskelijavalintaan vaikuttavat hakijoiden valinta-
pistemäärä sekä hakijoiden esittämä hakutoivejärjestys. Ope-
tushallituksen määrittämät hakupisteet ja niiden jakauman löydät 
opintopolku.fi -hakujärjestelmästä. Sosiaali- ja terveysalalla (lähi-
hoitaja ja perustason ensihoitaja) on käytössä soveltuvuuskokeet.

Jatkuva haku
Jatkuvan haun kautta haet opiskelemaan joustavasti ympäri 
vuoden. Jatkuvan haun valintakriteerit:

• sinulla on riittävät edellytykset koulutuksesta 
suoriutumiseen

• sinulla on riittävä suomen kielen taito

• olet soveltuva alan työtehtäviin

• olet motivoitunut alalle

• eduksesi katsotaan aiemman tutkinnon puuttuminen

• joissakin tutkinnoissa on lisävaatimuksia tausta-
koulutukselle tai –osaamiselle sekä tutkintokohtaisia 
terveydentilavaatimuksia

Sosiaali- ja terveysalalla (lähihoitaja ja perustason  
ensihoitaja) on käytössä soveltuvuuskokeet.

Koulutuksen järjestäjän harkintaan  
perustuva valinta 
Koulutuksen järjestäjän harkintaan perustuva valinta yhteishaussa 
tarkoittaa sitä, että Esedu voi poiketa opiskelijaksi ottamisen valinta- 
pistemääristä, jos hakijalla on henkilöön liittyviä erityisiä syitä. 
Tällaisia erityisiä syitä ovat oppimisvaikeudet, sosiaaliset syyt sekä 
koulutodistuksen puuttuminen tai todistusten vertailuvaikeudet.

Kopio hakemuksesta sekä kaikki ne perustelut ja todistukset 
(lääkärintodistukset, koulutodistukset, lausunnot jne.), joihin 
hakija vetoaa, on lähetettävä hakuaikana suoraan Esedun 
HakuPisteelle (Mikkeli: Esedu, Otavankatu 4, 50100 Mikkeli

Pieksämäki: Esedu, Keskuskatu 34, 76100 Pieksämäki). Har-
kintaan perustuvan valinnan hakemusten käsittelyssä otamme 
huomioon hakijan esittämät perustelut, koulutustarpeen ja 
mahdollisuuden selviytyä opinnoista. Harkintaan perustuvaa 
hakemusta ei voida käsitellä, jos hakija ei ole toimittanut 
tarvittavia liitteitä.

Harkintaan perustuvassa valinnassa hakeva on aina mukana 
myös normaalissa pistelaskentaan perustuvassa valinnassa, 
joten hän voi tulla valituksi koulutukseen, vaikka harkintaan 
perustuvan valinnan päätös olisi kielteinen.

Tullakseen valituksi harkintaan perustuvalla menettelyllä 
hakijan pitää suorittaa hyväksytysti sekä mahdollinen soveltu-
vuus- että kielikoe.

TERVEYDENTILAVAATIMUKSET JA 
MUUT VELVOLLISUUDET
Joissain ammatillisissa tutkinnoissa (ns. SORA-tutkinnot: 
sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, perustason ensihoito, 
logistiikan perustutkinto, metsäalan perustutkinto, turvalli-
suusalan perustutkinto) on terveydentilaa tai toimintakykyä 
koskevia vaatimuksia. Jos terveydentilasi tai toimintakykysi on 
heikentynyt, sinun kannattaa tarkistaa, ettei koulutuksessa tai 
tutkinnossa ole sellaisia vaatimuksia, jotka voivat olla esteenä 
opiskelijaksi valinnalle tai tutkinnon suorittamiselle.

Oppilaitoksella on oikeus pyytää sinulta tarkempia 
terveydentilatietoja, joiden avulla voimme arvioida opiskelusta 
suoriutumista. Sinun on myös ilmoitettava, jos opiskeluoikeutesi 
on aiemmin peruutettu em. aloilla. Sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinnon opiskelijoiden on pyydettäessä esitettävä rikos-
taustaote, jos opintoihin liittyy olennaisesti alaikäisten parissa 
työskentelyä.

KOULUTUSSOPIMUS JA OPPISOPIMUS
Työelämässä oppiminen on oleellinen osa ammatillisia opintoja. 
Työelämässä opitaan joko oppisopimuksella tai koulutussopi-
muksella. Molemmissa hankitaan osaamista aidoissa, tutkinnon 
mukaisissa työtehtävissä.

Oppisopimus perustuu työsuhteeseen ja opiskelija saa palkkaa 
työelämässä oppimisen ajalta. Koulutussopimus on opiskelijalle 
palkatonta eikä opiskelija ole työsuhteessa työpaikkaan.

Opintojen aikana opiskelija voi opiskella työpaikalla sekä 
oppisopimuksella, että koulutussopimuksella. Oppisopimuksella 
voi suorittaa myös koko tutkinnon.



MAHDOLLISUUKSIA

Urheiluakatemia
Etelä-Savon Urheiluakatemia mahdollistaa kansalliseen tai 
kansainväliseen menestykseen pyrkiviä urheilijoita yhdis-
tämään valmentautumisen ja opiskelun. Urheiluakatemia-
opintoihin voi hakea urheilulajin aktiivinen harrastaja, joka on 
seura- tai lajivalmennuksessa. Urheiluakatemiaopinnoilla voit 
korvata osan yhteisistä tutkinnon osista. Etelä-Savon Urheilua-
katemian valmennusryhmiin haetaan erillisellä lomakkeella 
(osoitteesta www.etelasavonurheiluakatemia.fi/hakeminen/) 
jo opintojen hakuvaiheessa. Lisätietoja urheiluakatemian 
toiminnasta saat omalta valmentajaltasi ja Etelä-Savon 
Urheiluakatemiasta.

Kahden tutkinnon opinnot
Sinulla on mahdollisuus suorittaa Etelä-Savon ammattiopis-
tossa ammatillisen perustutkinnon rinnalla ylioppilastutkinto. 
Lukio-opinnoilla tähtäät viiden oppiaineen yo-kirjoituksiin:  

• Äidinkieli (pakollinen)  

• Neljä muuta ainetta.  

Mikkelissä lähiopintoina tarjotaan englannin, matematiikan, 
ruotsin ja yhteiskuntaopin opinnot. Pieksämäellä voit suorittaa 
kaikki opinnot lähiopetuksessa Pieksämäen lukion työjärjestysten 
mukaisesti. Yhdestä oppiaineesta on oltava laaja oppimäärä 
(yleensä kahden tutkinnon opinnoissa englanti).  Jos et halua 
kirjoittaa esimerkiksi matematiikkaa tai ruotsia, voit valita tilalle 
toisen reaaliaineen. 

Kaksoistutkinnossa suoritat lukion pakolliset opintojaksot 
kirjoitettavista aineista. Opintojaksot korvaavat ammatillisesta 
perustutkinnosta yhteisiä tutkinnon osia (yto). Osa yto-aineista 
suoritetaan ammatillisen perustutkinnon tavoitteiden mukaisesti.  

Lukio-opintoihin edellytetään perusopetuksen lukuaineista 
vähintään 7,0 keskiarvoa. Lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään 
äidinkielen, englannin, ruotsin ja matematiikan arvosanoihin. Jos 
hakijoita on paljon, voi keskiarvoraja nousta korkeammaksi.  

Opinnot järjestetään pääasiassa päiväopintoina. Mikkelissä 
lukio-opintoja on yhtenä päivänä viikossa läpi lukuvuoden. Piek-
sämäellä lukio-opintoja opiskellaan lukiolla rinnakkain amma-
tillisten opintojen kanssa. Päiväopintojen lisäksi vaihtoehtona on 
suorittaa lukio-opinnot kokonaan verkko-opintoina. Opintojaksot 
ovat samat, mutta ne opiskellaan verkossa.  

Kahden tutkinnon opintoihin haetaan opiskelupaikan vastaan-
ottamisen yhteydessä. Saat tiedon valinnasta lukio-opintoihin 
omalta opoltasi elokuussa ammatillisten opintojen alkaessa. 
Opintoihin lähteville ja heidän huoltajilleen järjestetään infotilai-
suus elokuussa ennen kahden tutkinnon opintojen alkua. 

Opiskelijatoiminta
Tarjoamme sinulle monia mahdollisuuksia osallistua opiskeli-
jatoimintaan, johon kuuluvat muun muassa harrastetoiminta, 
opiskelijayhdistystoiminta ja tutortoiminta. Opiskelijatoiminnan 
tarkoituksena on tukea ja kehittää opiskelijoiden hyvinvointia sekä 
lisätä opiskelijoiden osallisuutta ja aktiivisuutta. Jokaisella opiske-
lijalla on oikeus turvalliseen ja viihtyisään opiskeluympäristöön ja 
jokaisella on velvollisuus huolehtia sen toteutumisesta.

Jatko-opinnot
Ammatillisen perustutkinnon suorittaneilla on yleinen 
jatko-opintokelpoisuus. Ammatillisen perustutkinnon (tai 
kaksoistutkinnon) suoritettuasi voit hakea mille tahansa alalle 
ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Suosituin ja yleensä 
luontevin jatko-opintoväylä ammatillisen perustutkinnon 
suorittaneelle on ammattikorkeakoulu. Ammatillisen perustut-
kinnon suorittaneiden muita jatko-opintoväyliä ovat esimerkiksi 
ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon suorittaminen 
sekä erilaiset ammatilliset täydennyskoulutukset.

Osana opintojasi sinulla on mahdollisuus opiskella 
maksuttomasti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin 
avoimen ammattikorkeakoulun jatkoväyläopintoja.

Kilpailutoiminta
Ammattitaitokilpailuissa vahvistat osaamistasi! Kilpailutoiminta 
on oleellinen osa ammatillista koulutusta. Kilpailutoiminnassa 
pääset testaamaan omaa osaamistasi tiukassa aikataulussa, 
yleisön silmien alla. Pääset verkostoitumaan kilpailutilanteissa 
muiden alasi opiskelijoiden kanssa, Suomesta ja ulkomailta. 
Solmit myös muita hyödyllisiä kontakteja ja saat ansioluetteloosi 
merkinnän, jota työnantajat arvostavat. Suurin ammattiopis-
kelijoiden kilpailutapahtuma on vuosittain järjestettävä Taitaja 
SM-ammattitaitokilpailut. Taitaja-kilpailujen lisäksi teemme
aktiivista kilpailuyhteistyötä venäläisten oppilaitosten kanssa
erityisesti luonnonvara-, rakennus-, hius- ja kauneudenhoitoalalla 
sekä ravintola- ja catering-, sähkö-, sosiaali- ja terveysalalla.

Kansainvälisyys
Esedulla maailma on avoin sinulle! Kansainvälistymisen 
mukanaan tuomat taidot ovat yhä suuremmassa roolissa myös 
kotimaan työympäristöissä ja ovat osa työelämän vaatimia 
ominaisuuksia. Tarjoamme sinulle monia loistavia mahdollisuuk-
sia kansainvälistymiseen opintojesi aikana. Voit hankkia kansain-
välistä osaamista osana omia opintojasi joko kansainvälistymällä 
kotimaassa tai lähtemällä ulkomaanvaihtoon. Voit osallistua 
kieli- ja kulttuuriopintoihin tai vaikkapa toimia ulkomaisen 
vaihto-opiskelijan tutor-opiskelijana. Kokemus työkulttuurista 
ja –tavoista ulkomailla antaa valmiuksia toimia monikulttuu-
risessa työympäristössä sekä menestyä kansainvälistyvillä 
työmarkkinoilla. Työskentely ulkomailla täydentää ammatillista 
osaamistasi ja on osa opintojasi.

OPISKELUPAIKAN VAHVISTAMINEN
Valituille opiskelijoille lähetetään valintakirje, jossa annetaan 
ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta. Sosiaali- ja terve-
ysalan perustutkintoon, logistiikan perustutkintoon, metsäalan 
perustutkintoon ja turvallisuusalan perustutkintoon valittujen 
opiskelijoiden on lisäksi täytettävä terveydentilakysely, jossa 
opiskelija vahvistaa, ettei hänellä ole terveydellisiä esteitä alalle. 
(Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017).

Tarkistamme kaikki opiskelijavalintaan tarvittavat todistukset 
ja liitteet. Valinta voidaan purkaa, jos todistuksia ei ole toimitettu 
määräajassa tai jos hakija on antanut itsestään virheellisiä tietoja. 
Opiskelijavalinnassa (yhteishaku ja jatkuva haku) noudatamme 
opetus- ja kulttuuriministeriön asetusta opiskelijaksi ottamisen 
perusteista ammatillisessa peruskoulutuksessa (OKMA 699/2017).
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OPINTOJEN SISÄLTÖ
Ammatillisen perustutkinnon laajuus on yhteensä 180 osaamis-
pistettä (osp). Ammatillisten tutkinnon osien laajuus on 145 
osp, joiden lisäksi kaikkiin tutkintoihin sisältyy 35 osp yhteisiä 
tutkinnon osia. 

Yhteiset tutkinnon osat koostuvat viestintä- ja vuorovaiku-
tusosaamisen, matemaattis-luonnontieteellisen osaamisen ja 
yhteiskunta- ja työelämäosaamisen opinnoista kuten äidinkieli, 
vieraat kielet, matemaattiset aineet ja yrittäjyys.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
Aiemmin hankkimaasi osaamista, esimerkiksi työkokemuksena 
tai perusopetuksen jälkeen muulla tavoin hankittua, voidaan 
tunnistaa opintoihisi. Jo osaamiasi asioita ei siis tarvitse opiskella 
uudelleen, vaan sinut voidaan ohjata suoraan vielä puuttuvan 
osaamisen hankkimiseen ja näyttöön. Aiemmin suoritettuja 
opintoja voidaan todistuksien perusteella myös tunnustaa 
suoraan opintoihisi. Osaamisen tunnistamisella ja tunnustami-
sella vähennetään opintojen päällekkäisyyttä ja mahdollisesti 
lyhennetään opiskeluaikaasi. Osaamisen tunnistamiseen ja 
tunnustamiseen liittyvää keskustelua käyt vastuuohjaajan kanssa 
tehdessäsi henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaasi 
(HOKS). Tunnistettavan ja tunnustettavan osaamisen määrällä 
ei ole ylärajaa, eikä aikarajaa. Osaamisen ajantasaisuus voidaan 
kuitenkin aina tarkistaa. Osaamisen tunnustaminen on osa opis-
kelijan arviointia ja sitä koskevat samat säädökset kuin muutakin 
arviointia.

OPISKELUN KUSTANNUKSET JA 
OPINTOSOSIAALISET ETUUDET

Oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat
(1.1.2021 jälkeen peruskoulun oppimäärän suorittaneet)
Opetus on maksutonta perustutkintoa suorittaville ja tutkintoon 
valmentavassa koulutuksessa (TUVA) opiskeleville. Koulupäivien 
aikana opiskelijat saavat yhden maksuttoman aterian. Oppivel-
vollisilla opetuksen ja lounaan lisäksi maksuttomia ovat myös 
oppikirjat ja muut materiaalit, opetuksessa tarvittavat työväli-
neet, -asut, ja -aineet sekä viranomaismaksut. Myös vähintään 
seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat ovat maksuttomia.
17 vuotta täyttänyt oppivelvollinen voi saada Kelasta opintoihinsa 
opintotukea. Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainan 
valtiontakauksesta. Opintotukea voi saada, jos suorittaa perus-
tutkintoa tai ammattitutkintoa.

Muut opiskelijat
Opetus on maksutonta perustutkintoa suoritta-
ville ja tutkintoon valmentavassa koulutuk-
sessa (TUVA) opiskeleville. Koulupäivien 
aikana opiskelijat saavat yhden maksutto-
man aterian pois lukien työvoimakoulu-
tuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa 
opiskelevat. Opiskelun kustannukset 
muodostuvat opiskelumateriaaleista 
(esim. oppikirjat), opiskelussa tarvitta-
vista työvälineistä, -asuista ja -aineista, 
mahdollisista viranomaismaksuista sekä 
koulumatkoista. Kustannukset vaihtelevat 
tutkinnoittain. Lisätietoja tutkintokohtaisista 
kustannuksista www.esedu.fi. 

17 vuotta täyttänyt päätoiminen opiskelija voi saada Kelasta 
opintoihinsa opintotukea. Opintotuki koostuu opintorahasta ja 
opintolainan valtiontakauksesta. 

Kela voi myöntää pienituloisen perheen opiskelijalle 
opintorahan oppimateriaalilisää. Lisäksi Kela voi myöntää 
opintoihin koulumatkatukea, mikäli koulumatka on vähintään 
10 kilometriä.

Yli 25-vuotiaat päätoimiset opiskelijat, jotka ovat ennen 
opintoja olleet työttömiä, voivat opiskella työttömyysetuu-
della. Oikeus työttömyysetuudella opiskeluun tulee selvittää 
hyvissä ajoin ennen opintojen alkua.

Lisätietoja opintososiaalisista eduista KELA (www.kela.fi). 

OPINTO-OHJAUS JA OPISKELUHUOLTO
Esedun kaikilla aloilla toimii opinto-ohjaaja ja kuraattori. Opin-
to-ohjaajiimme voit tutustua tarkemmin oppaan sivulla 3. 
Opiskeluterveydenhoitaja, koululääkäri ja psykologi ovat  
kaikkien opiskelijoiden saatavilla ajanvarauksella.

ERITYINEN TUKI
Etelä-Savon ammattiopistossa opiskelijalle pyritään turvaamaan 
hänen oppimisedellytystensä mukaiset tukitoimet ja riittävä 
ohjaus. Kaikilla aloilla toimii erityisopetusvastaava (erva), jolta 
saa tietoa erityisopetuksen ja erityisen tuen järjestelyistä. Erityistä 
tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat ensisijaisesti oman 
ryhmänsä mukana. Tarvittaessa opetusta voidaan järjestää 
pienryhmässä tai tukea myös yksilöllisesti.

ASUMINEN OPISKELUAIKANA
Esedulla on luonnonvara-alan opiskelijoille kaksi asuntolaa, 

joissa asuminen on opiskelijoille maksutonta. Asunnot ovat 
solutyyppisiä asuntoja, joissa on 2–4 huonetta / solu. Esedulla 
ei ole tarjolla perheasuntoja. Asuntolapaikkaa anotaan aina 
lukuvuosittain ja kaikki asuntolassa asuvat opiskelijat sitoutuvat 
noudattamaan Esedun asuntolan sääntöjä. Asuntolat ovat kiinni 
viikonloppuisin ja loma-aikoina 

• Asuntola Mikkelissä: Salosaaren asuntola  
(luonnonvara-alan opiskelijat) 

• Asuntola Pieksämäellä: Kuusitien asuntola  
(metsäalan opiskelijat)  

Mikkelissä maksullisia opiskelijavuokra-asuntoja voi 
tiedustella Mikkelin seudun opiskelija-asunnot 

Oy:ltä, MOAS, (www.moas.fi). Pieksämäellä 
vuokra-asuntoja välittää esimerkiksi 

Pieksämäen Haka puh. 015 348 060. 
Sekä Mikkelissä että Pieksämäellä on 
avoimilla markkinoilla hyvin tarjolla 
vuokra-asuntoja, joista saa tietoja 
paikallisilta kiinteistövälittäjiltä sekä 
seuraamalla lehti-ilmoittelua. Asu-

mistukeen liittyvissä asioissa auttaa 
KELA (www.kela.fi).

Käy tarkistamassa  
tutkintokohtaiset  

terveydentilamääritykset: 
www.opintopolku.fi >  

Ammatillinen koulutus >  
Hakijan terveystila.

HUOM! 
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Jatkuva haku 

Jatkuva haku 

Yhteishaku 

Yhteishaku 

Ajoneuvoasentaja

Autokorinkorjaaja

OPINNOT SISÄLTÄVÄT 
Auton korjausta, moottorin ja voimansiirron huoltoa ja korjausta, 
kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjausta, auton 
elektroniikkaa sekä autoalan sähköön ja elektroniikkaan liittyviä 
asioita.

TYÖTEHTÄVIÄ 
Voit työskennellä auto- ja autotarvikeliikkeissä, korjaamoissa, 
huoltamoissa ja kuljetusliikkeissä. Ajoneuvoasentaja osaa tehdä 
yleisimpien henkilöautotyyppien alustan ja hallintalaitteiden, 
moottorin, mekaanisen vaihteiston ja voimansiirron vianmää-
rityksiä, huoltoja ja korjauksia sekä vaativiin sähköjärjestelmiin 
liittyviä korjaustöitä.

OPISKELUPAIKKA 
Mikkeli, Raviradantie 
Pieksämäki, Hiekanpää ja Kuusitie

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Auton tai moottoripyörän huoltaminen ....................................45 osp 
Auton korjaaminen .............................................................................45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:
Moottorin ja voimansiirron huolto ja korjaus ..........................15 osp
Sähkövarusteiden mittaus ja korjaus ...........................................15 osp
Rengastyöt ...............................................................................................15 osp
Kuorma-auton alusta- ja hallintalaitteiden korjaus ..............15 osp
Hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien korjaus .............15 osp
Paineilmajarrujen testaus ja korjaus ............................................15 osp
Maalauksen esikäsittelytyöt ............................................................15 osp
Auton turvavarustetyöt ......................................................................15 osp
Auton korin sähkövarustetyöt .........................................................15 osp
Auton lisävarustetyöt ..........................................................................15 osp
Varaosatyö ja varaston hallinta ......................................................15 osp

Yhteiset tutkinnon osat:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Auton kokonaisrakenteen ja järjestelmien toimintaan 
tutustumista, kuntohuoltoa, sähkötekniikkaa, työmenetelmiä, 
pintavauriotöitä, mittaus- ja korivauriotöitä sekä varaosatöitä. 

TYÖTEHTÄVIÄ
Autokorinkorjaaja voi työskennellä autokorjaamoissa tai 
yhdistetyissä autokorjaamoissa ja –maalaamoissa. Muita mah-
dollisia työpaikkoja tarjoaa ajoneuvokoreja, erikoisajoneuvoja ja 
asuntovaunuja valmistava teollisuus.

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Raviradantie

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Huolto- ja korjaustyöt .......................................................................30 osp
Pintavauriotyöt .....................................................................................30 osp
Mittaus- ja korivauriotyöt ................................................................30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:
Maalauksen esikäsittelytyöt ............................................................15 osp
Auton turvavarustetyöt ......................................................................15 osp
Auton lisävarustetyöt ..........................................................................15 osp
Auton korin sähkövarustetyöt .........................................................15 osp
Varaosatyö ja varaston hallinta ......................................................15 osp

Yhteiset tutkinnon osat:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

HUOM! 
Jos olet kiinnostunut autoalasta, haet yhteishaussa autoalan perustutkintoon. Ensimmäisenä opiskeluvuotena  
opiskelet autoalan perusopintoja. Osaamisalaopintoihin hakeudutaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.  
Osaamisalat Esedussa ovat: autotekniikan (ajoneuvoasentajan), automaalauksen, autokorinkorjauksen tai 
varaosamyynnin osaamisala. Pieksämäellä tarjolla autotekniikan osaamisalan opinnot. Valinta osaamisaloihin 
tehdään autoalan perusopintojen opintomenestyksen ja oman suuntautumistoiveen mukaan.  

AUTOALAN PERUSTUTKINTO
Huomaa, että autoalan perustutkinnon perusteet muuttuvat 1.8.2022 alkaen. Uudet tutkinnon perusteet löydät www.esedu.fi.
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Jatkuva haku 

Jatkuva haku 

Yhteishaku 

Yhteishaku 

Automaalari

Varaosamyyjä

OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Opinnoissasi opit hallitsemaan ajoneuvojen tekniikan sillä 
tasolla, että asiakaspalvelu ja myyntityö sujuvat joutuisasti. Opit 
käyttämään eri automerkkien ja riippumattomien varaosaliik-
keiden tietokonepohjaisia ohjelmia ja hakemistoja. Hallitset 
logistiikan perusvalmiuksiin kuuluvat asiat, kuten tavaran 
varastoinnin, talouden pidon, kierrätyksen ja tietoverkkojen 
käytön. Opit tuntemaan varastotalouden ja sen vaikutuksen 
yrityksen talouteen sekä kansainvälisten materiaalivirtojen 
perustoiminnat.

TYÖTEHTÄVIÄ
Varaosamyyjänä osaat palvella asiakkaita eri tilanteissa heidän 
tarpeidensa ja odotustensa mukaisesti ja hyviä käytöstapoja 
noudattaen. Osaat huolehtia asiakkaiden ja omasta turvalli-
suudestasi. Varaosamyyjän osaamisalan suorittaneet sijoittuvat 
kaupan, teollisuuden, liikenteen ja julkisen sektorin palvelukseen.

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Raviradantie

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Huolto- ja korjaustyöt .......................................................................30 osp
Varaosamyyntityö ja asiakaspalvelu ...........................................30 osp
Varastonhallinta ...................................................................................30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:
Lisävaruste- ja tarvikemyyntityö ....................................................15 osp
Rengas- ja vannemyynti ....................................................................15 osp
Varaosatyö ja varaston hallinta ......................................................15 osp

Yhteiset tutkinnon osat:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Automaalauksen osaamisalan suorittaneena hallitset pinta-
maalauksen työvaiheet, osaat sekoittaa ja sävyttää värejä sekä 
tehdä tarvittaessa paikka- ja häivytysmaalaukset. Automaalarina 
tunnet myös korin muovilaadut sekä niihin sopivat esikäsittely-, 
puhdistus-, pohjustus- ja pintamaalausma-teriaalit ja 
menetelmät.

TYÖTEHTÄVIÄ
Automaalarit työskentelevät automaalaamoissa, autoliikkeissä 
sekä autokorjaamoissa. Automaalari voi työskennellä myös ajo-
neuvokoreja, erikoisajoneuvoja ja asuntovaunuja valmistavassa 
teollisuudessa.

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Raviradantie

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Huolto- ja korjaustyöt .......................................................................30 osp
Pohjustustyöt  .......................................................................................30 osp
Ruiskumaalaustyöt .............................................................................30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:
Eri materiaalien korjaus- ja maalaustyöt ...................................15 osp
Autokorintyöt ..........................................................................................15 osp
Kuviomaalaustyöt ................................................................................15 osp

Yhteiset tutkinnon osat:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
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Leipuri-kondiittori
OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Leipuri-kondiittori opinnoissa opit valmistamaan ruoka- ja kahvi-
leipiä sekä leipomoeineksiä, esimerkiksi pasteijoita ja piirakoita. 
Konditoriatuotteista valmistat makeita ja suolaisia leivonnaisia, 
täytekakkuja, kääretorttuja, leivoksia, pikkuleipiä. Työssäsi tarvit-
set käsityötaitoja, sorminäppäryyttä, siisteyttä ja huolellisuutta.

TYÖTEHTÄVIÄ
Leipuri-kondiittorina työskentelet pienissä ja keskisuurissa 
leipomoissa, konditorioissa tai teollisuusleipomoissa. Myymä-
löiden paistopisteissä ja leipäosastoilla. Kahvila-konditorioissa, 
suurtalous- ja ravintola-alan toimipisteissä sekä pitopalveluyri-
tyksissä. Tehtävänimikkeitä alalla voivat olla leipuri, kondiittori, 
leipomotyöntekijä.

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Otavankatu

OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Elintarviketeknologian opinnot sopii sinulle, joka olet kiinnostu-
nut työskentelemään erilaisissa elintarvikealan tuotantolaitok-
sissa tai kaupoissa elintarvikkeiden kanssa. Opinnoissasi opit 
tuntemaan  elintarvikealan laatu- ja hygieniavaatimukset sekä 
valmistamaan, pakkaamaan ja varastoimaan elintarvikkeita 
kuten ruokavalmisteita, makeisia ja juomia. Opintojen myötä 
hallitset elintarvikkeiden valmistusprosessin seuraamisen ja 
säätämisen sekä opit käyttämään alan koneita ja laitteita.

TYÖTEHTÄVIÄ
Elintarvikkeiden valmistajana työskentelet yhteistyössä toisten 
työntekijöitten kanssa elintarvikkeiden valmistus-, pakkaus- tai 
varastointitehtävissä pienyrityksissä tai suurteollisuudessa, kuten 
ruokavalmiste-, kasvis- ja makeis- ja juomateollisuudessa tai 
elintarvikekaupassa.

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Otavankatu

Elintarvikkeiden  
valmistaja

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Elintarviketuotannossa toimiminen............................................. 35 osp
Elintarvikeprosessien ohjaus ja käynnissäpito ........................20 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 1:
Kalatuotteiden valmistus ..................................................................15 osp
Kasvis-, marja- ja hedelmätuotteiden valmistus ..................20 osp
Tuotekohtainen elintarvikkeiden valmistus ..............................20 osp
Valmisruokatuotteiden valmistus ................................................30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 2:
Elintarvikkeiden myymälätoiminnot ............................................15 osp
Elintarvikkeiden pakkaustoiminnot ...............................................15 osp
Erikoistuotteiden valmistus ..............................................................15 osp
Varastointi- ja lähettämötoiminnot ..............................................15 osp

Yhteiset tutkinnon osat:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Elintarviketuotannossa toimiminen............................................. 35 osp
Leipomoalan prosessien ohjaus ja käynnissäpito.................20 osp
Ruokaleipätuotteiden valmistus ...................................................20 osp
Kahvileipätuotteiden valmistus .....................................................20 osp
Konditoriatuotteiden valmistus .....................................................20 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:
Leipomoeinesten valmistus ............................................................15 osp
Leipomoalan erikoistuotteiden valmistus .................................15 osp
Leipomotuotteiden pakkaustoiminnot .......................................15 osp

Yhteiset tutkinnon osat:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO 

Jatkuva haku 

Jatkuva haku 

Yhteishaku 
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Parturi

Kampaaja

OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Tutkinnon suorittaneena osaat tehdä hiustenleikkauksia 
parturityötekniikoilla, kampauksia sekä partakäsittelyjä. Sinulla 
on ammattitaito palvella asiakkaita sekä myydä hius- ja kau-
neudenhoitoalan tuotteita ja palveluja. Asiakaspalvelutaitojen 
lisäksi hyvä tuotetuntemus sekä työ- ja asiakasturvallisuudesta 
huolehtiminen ovat osaamisesi ydintä. Valintojen kautta sinulla 
on mahdollisuus suorittaa parturityön ohessa myös kampaaja-
työn osaamisala.

TYÖTEHTÄVIÄ
Parturina työskentelet parturi-kampaamossa joko yrittäjänä tai 
työntekijänä. Voit toimia myös tuotemyynti- ja koulutustehtä-
vissä maahantuojien ja tavaratalojen palveluksessa.

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Otavankatu 
Pieksämäki, Keskuskatu

OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Tutkinnon suorittaneena sinulla on ammattitaito tehdä 
asiakkaille hiustenleikkauksia kampaajatyötekniikoilla sekä 
kampauksia erilaisilla tekniikoilla. Sinulla on myös ammattitaito 
palvella asiakkaita sekä myydä hius- ja kauneudenhoitoalan 
tuotteita ja palveluja.

Kampaajan opinnot sopivat sinulle, joka haluat yhdistää 
työssäsi asiakaspalvelun-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot, 
kädentaidot sekä esteettisen näkemyksen. Valintojen kautta 
sinulla on mahdollisuus suorittaa kampaajatyön ohessa myös 
parturityön osaamisala.

TYÖTEHTÄVIÄ
Kampaajana työskentelet parturi-kampaamossa joko yrittäjänä 
tai työntekijänä. Voit toimia myös tuotemyynti- ja koulutustehtä-
vissä maahantuojien ja tavaratalojen palveluksessa.

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Otavankatu 
Pieksämäki, Keskuskatu

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu  
hius- ja kauneudenhoitoalalla ........................................................15 osp
Parturipalvelut ...................................................................................... 25 osp

Valinnaisia tutkinnon osia mm�:
Hiusten ja hiuspohjan hoitopalvelut ............................................15 osp
Juhla- ja teemakampauspalvelut ..................................................15 osp
Rakennekäsittelypalvelut ..................................................................15 osp
Värjäyspalvelut ......................................................................................20 osp
Yritystoiminnan suunnittelu .............................................................15 osp
Kampaajapalvelut ................................................................................ 25 osp

Yhteiset tutkinnon osat:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Kampaajapalvelut ................................................................................ 25 osp
Myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu  
hius- ja kauneudenhoitoalalla ........................................................15 osp

Valinnaisia tutkinnon osia mm�:
Hiusten ja hiuspohjan hoitopalvelut ............................................15 osp
Juhla- ja teemakampauspalvelut ..................................................15 osp
Rakennekäsittelypalvelut ..................................................................15 osp
Värjäyspalvelut ......................................................................................20 osp
Yritystoiminnan suunnittelu  ............................................................15 osp
Ehostuspalvelut .....................................................................................15 osp
Parturipalvelut ...................................................................................... 25 osp

Yhteiset tutkinnon osat:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN 
PERUSTUTKINTO

Jatkuva haku 

Jatkuva haku 

Yhteishaku 

Yhteishaku 
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Kosmetologi

Kosmetiikkaneuvoja
OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Kosmetiikkaneuvoja on ihon- ja hiustenhoidon, ehostuksen ja 
kosmeettisten tuotteiden asiantuntija. Tutkinnon suorittaneena 
osaat ohjata ja neuvoa asiakkaita ihon ja hiusten hoidossa sekä 
tuotteiden käytössä. Asiakaspalvelutaitojen lisäksi hyvä tuote-
tuntemus sekä työ- ja asiakasturvallisuudesta huolehtiminen 
ovat osaamisesi ydintä. Sinulla on laaja-alaisen perusosaamisen 
lisäksi osaamisalan mukainen erikoistuneempi osaaminen.

TYÖTEHTÄVIÄ
Kosmetiikkaneuvojana työskentelet tavaratalojen, laivojen ja len-
tokenttien kosmetiikkaosastoilla, apteekeissa tai maahantuojien 
myynti- ja koulutustehtävissä. Kosmetiikkaneuvojat toimivat 
yleensä työntekijöinä, mutta voivat toimia myös yrittäjinä.

OPISKELUPAIKKA
Pieksämäki, Keskuskatu

OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Tutkinnon suorittaneena sinulla on valmiudet erilaisten 
kosmetologisten hoitojen suunnitteluun, toteuttamiseen ja 
markkinointiin sekä henkilökohtaisen hoidon ohjaukseen ja 
tuotemyyntiin. Tunnet ihonhoitomenetelmät, raaka-aineet ja 
alan tuotteet.

Sinulta edellytetään palveluhalukkuutta, hyvää fyysistä kuntoa 
ja häiriötöntä värien erottelukykyä. Osaat keskustella ja myös 
kuunnella.

TYÖTEHTÄVIÄ
Kosmetologina työskentelet kauneushoitoloissa, kylpylöissä, 
palvelutaloissa, kongressikeskuksissa ja hotelleissa, laivoilla tai 
tavaratalojen kosmetiikkaosastoilla joko yrittäjänä tai työnteki-
jänä. Voit toimia myös myynti- ja koulutustehtävissä.

OPISKELUPAIKKA
Pieksämäki, Keskuskatu

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Jalka- ja käsihoitopalvelut ................................................................20 osp
Kasvohoitopalvelu ............................................................................... 35 osp
Myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu hius-   
ja kauneudenhoitoalalla ....................................................................15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:
Ehostuspalvelut .....................................................................................15 osp
Vartalohoitopalvelut ..........................................................................20 osp
Yritystoiminnan suunnittelu  ............................................................15 osp

Yhteiset tutkinnon osat:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Hius- ja kauneudenhoidon neuvontapalvelut ....................... 25 osp
Myyntityö ja asiakaslähtöinen palvelu  
hius- ja kauneudenhoitoalalla ........................................................15 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:
Ehostuspalvelut .....................................................................................15 osp
Hiusten ja hiuspohjan hoitopalvelut ............................................15 osp
Kasvohoitopalvelut ............................................................................. 35 osp
Yritystoiminnan suunnittelu .............................................................15 osp

Yhteiset tutkinnon osat:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Ei haussa tällä hetkellä

Jatkuva haku 

Yhteishaku 
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Koneasentaja

Levyseppähitsaaja
OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Levyseppähitsaajan työtehtäviin kuuluvat hitsaus eri hitsaus-
prosesseilla tehtävät hitsaustyöt, rautarakenne- ja levytyöt, 
korjaustyöt tai teräsrakennetyöt.

Työssä käytettävät materiaalit ja niiden ominaisuudet tulevat 
tutuksi opiskelun aikana. Saat myös tietoa siitä, miten materiaalit 
käyttäytyvät, kun niitä leikataan, muovataan, hitsataan ja 
lämpökäsitellään.

TYÖTEHTÄVIÄ
Levyseppähitsaaja valmistaa erilaisista metalliprofiileista 
monenlaisia tuotteita, esim. säiliöitä tai sähkölaitteiden levyosia, 
kiukaita tai voimaloiden järeämpiä teräsrakenteita. Työ on 
monipuolista, koska tehtäviin kuuluu paitsi metalliprofiilien työs-
tämistä, myös osien liittämistä toisiinsa hitsaamalla, niittaamalla, 
juottamalla tai ruuvaamalla.

Levyseppähitsaajana voit työskennellä erilaisissa levy- ja 
hitsaustyötehtävissä. Työhösi voi kuulua levyseppähitsaajan, 
hitsaajan ja teräsrakentamisen työtehtävät.

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Raviradantie

OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon opinnoissa 
saat laaja-alaiset perusvalmiudet teknologiateollisuuden 
valmistustehtäviin, kone-, laite- ja automaatioasennuksiin sekä 
kunnossapitotehtäviin. 

Koneasentajan opinnoissa opit hallitsemaan mm. hitsauksen, 
manuaalikoneistuksen, hydrauliikka-, pneumatiikka-, moottori- 
ja laakeriasennukset.  Tunnet kunnossapitojärjestelmien käyt-
tötarkoituksen ja varmistat omalta osaltasi, että teollisuuden 
tuotantolinjat toimivat häiriöittä.

TYÖTEHTÄVIÄ
Koneasentajana työskentelet huolto- ja kunnossapitotehtävissä 
erilaisissa tuotanto- ja palvelulaitoksissa. Teet voiteluhuollon 
toimenpiteitä, käytön ja kunnonvalvonnan mittauksia sekä käytät 
kunnossapitojärjestelmiä. Työtehtäviin kuuluvat myös koneiden 
ja laitteiden asennukset sekä niiden korjaukset.

OPISKELUPAIKKA
Pieksämäki, Hiekanpää

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Valmistustyötehtävissä toimiminen ............................................ 25 osp
Asennus- ja automaatiotyöt  ...........................................................10 osp
Koneasennus  ........................................................................................30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:
Hydrauliikka-asennukset ..................................................................20 osp
Koneautomaatiojärjestelmien asennustyöt ............................20 osp
Korjaus- ja asennushitsaus ..............................................................20 osp
Kunnossapitotyöt .................................................................................20 osp
Manuaalikoneistus ..............................................................................20 osp

Yhteiset tutkinnon osat:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Valmistustyötehtävissä toimiminen ............................................ 25 osp
Asennus- ja automaatiotyöt ............................................................10 osp
Hitsaus- ja levytyöt .............................................................................30 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:
Alumiinin ja ruostumattoman teräksen hitsaus.....................20 osp
Hitsaus ......................................................................................................20 osp
Teräsrakennetyöt ....................................................................................20 os
Korjaus- ja asennushitsaus  ............................................................20 osp

Yhteiset tutkinnon osat
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN 
PERUSTUTKINTO 

Jatkuva haku 

Yhteishaku 

Jatkuva haku 

Yhteishaku 
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Merkonomi
OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Liiketoiminnan perustutkinnon opinnoissa keskityt mm. 
asiakaspalveluun, taloudelliseen ja tulokselliseen toimintaan, 
työorganisaation toimintaperiaatteisiin ja omaan rooliin työyh-
teisön jäsenenä. Oman valintasi mukaan perehdyt lisäksi esim. 
myyntiin, markkinointiviestintään, yrityksen taloushallintoon, 
palvelumuotoiluun, yrityksessä toimimiseen Nuori Yrittäjyys 
-mallilla sekä verkkokauppaan.

TYÖTEHTÄVIÄ
Merkonomi työskentelee kaupan alalla esim. myyjänä, 
myyjä-visualistina, myyntineuvottelijana, tuoteryhmä-, 
kassa- tai osastovastaavana, toimistosihteerinä, laskuttajana, 
reskontranhoitajana, kirjanpitäjänä. Merkonomiopinnot antavat 
myös hyvän pohjan toimia yrittäjänä.

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Otavankatu
Pieksämäki, Keskuskatu

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Asiakaspalvelu.......................................................................................20 osp
Tuloksellinen toiminta .......................................................................20 osp
Työyhteisössä toimiminen ................................................................15 osp

Valinnaisia tutkinnon osia mm�: 
Kirjanpito ..................................................................................................30 osp
Laskutus ja reskontra ..........................................................................15 osp
Markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto ..................................30 osp 
Myynti .......................................................................................................30 osp
Palkanlaskenta ......................................................................................30 osp
Palvelumuotoilu ...................................................................................15 osp
Projektissa toimiminen .......................................................................15 osp
Verkkokaupan osaaja ..........................................................................15 osp
Yritystoiminnan suunnittelu .............................................................15 osp 
Yrityksessä toimiminen ......................................................................15 osp

Yhteiset tutkinnon osat:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

YRITTÄJYYSOPINNOT 
SYTYTTIVÄT KIPINÄN 
YRITTÄJYYTEEN
Esedun liiketoiminnan perustutkinnon 
opiskelija Oskari Koppi on yksi mainos- ja 
myyntitöitä tekevän Apujannut NY-yri-
tyksen perustajista. Yritys on perustettu 
osana merkonomiopintoja. Koppi 
kertookin kokeneensa yrittäjyysopinnot 
hyödyllisiksi. ”Yrittäjyys on näkynyt 
opinnoissamme muutenkin, kun olemme 
päässeet tapaamaan monia yrittäjiä ja 
kuulemaan heidän yrittäjyystarinoitaan.” 
Kopin mukaan oman NY-yrityksen 
pyörittäminen on sytyttänyt kipinän 
yrittäjyyteen.  ”Vuosi Yrittäjänä-ohjelman 
kautta olen saanut tärkeää ja arvokasta 

työkokemusta, tavan-
nut uusia ihmisiä sekä 
saanut aidosti kokea, 
mitä kaikkea yrityksen 
pyörittäminen vaatii.”
Nuori yrittäjä kuvailee 
yrittäjyyden parhaimmaksi 
puoleksi yhdessä tekemisen. 
”Yrittäjyys oli aluksi meille 
kaikille uutta ja olemme saaneet 
oppia yhdessä paljon. Vaikka esimer-
kiksi asiakaskunnan kartuttaminen tuntui 
alussa haastavalta, yhdessä siitäkin selvittiin.” 

Opiskelijatarina

16

LIIKETOIMINNAN PERUSTUTKINTO 

Jatkuva haku 

Yhteishaku 
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Autonkuljettaja
OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Autonkuljettajan on työssään osattava kuljettaa turvallisesti ja 
kannattavasti erilaisia tuotteita. Ajamisen lisäksi työhön kuuluu 
kuorman käsittelyä, rahtikirjojen toimittamista sekä auton 
kunnossapitoa. 

Kuljettajan ammatti edellyttää itsenäistä työskentelyotetta, 
vastuullisuutta, huolellisuutta, täsmällisyyttä ja palvelualttiutta.  
Sinun on tunnettava myös ajoneuvon liikennekelpoisuuden 
vaatimukset.

TYÖTEHTÄVIÄ
Tutkinnon suorittaneena olet tavaraliikenteen ammattilainen. 
Kuorma-auton lisäksi työvälineenäsi voi olla henkilö- tai 
pakettiauto tai työkone. Työtehtäväsi vaihtelevat jakelu- ja 
keräilykuljetuksista tavaraliikenteeseen lastauksineen. Ajoneu-
von huolto ja pienet korjaukset kuuluvat usein toimenkuvaasi. 
Suoritat opintojesi aikana BC-luokan ajokorttitutkinnon ja saat 
ammatissa tarvittavat luvat.

Autonkuljettajana työskentelet kuljetusliikkeiden, kaupan, 
teollisuuden, rakennusalan, kuntien tai valtion palveluksessa 
esim. kuorma-autonkuljettaja

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Kinnari

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys ..............................10 osp
Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta .............................40 osp
Kuorma-autokuljetukset ..................................................................40 osp

Valinnaisia tutkinnon osia mm�:
Työkoneiden käyttö ja huolto ..........................................................15 osp
Kuljetusalan perustason ammatti- 
pätevyyden laajennus .........................................................................15 osp
Elintarvikekuljetukset .........................................................................30 osp
Massatavarakuljetukset ....................................................................30 osp
Ympäristönhuollonkuljetukset.......................................................30 osp

Yhteiset tutkinnon osat:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

Jatkuva haku 

Yhteishaku 

HYVÄÄ MIELTÄ 
RUOANLAITOSTA
Nonsikelelo , tuttavallisemmin Nonsi, 
on 31-vuotiasravintola- ja cateringa-
lan opiskelija. Suomi on ollut hänen 
kotimaansa nyt seitsemän vuoden 
ajan, joista viisi vuotta Nonsi on asu-
nut Pieksämäellä. ”En osannut kokata 
ollenkaan ennen kuin tulin opiskele-
maan Esedulle”, kertoo kampaajana 
aiemmin työskennellyt Nonsi. ”Esedu 
on ollut hyvä koulu ja opettajat ovat 
ymmärtäneet ja kannustaneet minua, 
vaikka suomenkielentaitoni ei ole vielä 
kovin hyvä.”

Nonsi kertoo kokevansa 
nykyään ruoanlaiton 
lähes terapeuttiseksi. 
Kokkaaminen onkin 
auttanut häntä omalta 
osaltaan sopeutumaan 
elämään Suomessa. 
Nonsi tekee hyvän mielen 
videoita Facebookiin. 
Videoilla hän kokkaa, 
tanssii ja kertoo elämästään 
Suomessa. ”Elämä Suomessa 
on todella erilaista verrattuna 
kotimaahani – täällä ei esimerkiksi 
ajatella rahaa yhtä tärkeänä asiana.

Opiskelijatarina

Huomaa, että logistiikan perustutkinnon perusteet muuttuvat 1.8.2022 alkaen. Uudet tutkinnon perusteet löydät www.esedu.fi.
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Linja-autonkuljettaja

OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Linja-autonkuljettajan ammatissa yhdistyvät palveluammatti 
ja kuljetustyö. Linja-autonkuljettajat kuljettavat matkustajia 
joko reittien ja aikataulujen mukaan tai asiakkaan tilauksen 
mukaisesti. 

Logistiikan perustutkinnon suorittaneena osaat kuljettaa ja 
palvella asiakkaita. Tunnet ajoneuvosi liikennekelpoisuuden 
vaatimukset sekä osaat varmistaa ajoneuvon ja sen lisälaitteiden 
toimivuuden. Lisäksi tunnet kuljetuksiin liittyvät vakuutukset ja 
työhön liittyvät työsuojelusäädökset. 
Suoritat BCD- luokan ajokorttitutkinnon ja saat ammatissa 
tarvittavat luvat.

TYÖTEHTÄVIÄ
Linja-autonkuljettajana työskentelet linja-auton kuljettajana 
lähi-, kauko- ja tilausajoliikenteessä erilaisissa tehtävissä. 
Työtehtäviisi kuuluu ajamisen lisäksi matkustajien neuvomista, 
matkalippujen myymistä ja rahastamista sekä rahdin käsittelyä. 
Kuljettajana sinulta vaaditaan tarkkuutta, taloudellisuutta, 
huolellisuutta sekä rauhallisuutta. Matkustajien viihtyvyys ja 
turvallisuus on sinun vastuullasi!

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Kinnari

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys ..............................10 osp
Linja-auton tavarankuljetusten hallinta ....................................40 osp
Linja-autokuljetukset .........................................................................40 osp

Lisäksi on valittava yksi tutkinnon osa seuraavista:
Kaukoliikenteenkuljettajan tehtävät .............................................15 osp
Palveluliikenteenkuljettajan tehtävät ...........................................15 osp
Tilausajoliikenteenkuljettajan tehtävät .......................................15 osp

Valinnaisia tutkinnon osia mm�:
Työkoneiden käyttö ja huolto ..........................................................15 osp
Kuljetusalan perustason ammatti- 
pätevyyden laajennus .........................................................................15 osp 
Ulkomaanliikenteen kuljetukset .....................................................15 osp
Yrityksessä toimiminen ......................................................................15 osp

Yhteiset tutkinnon osat:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

HUOM! 
Logistiikan perustutkinnossa voimassa tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia sekä 
muita velvollisuuksia. Katso lisätietoa oppaan sivulta 5 tai www-sivuiltamme.

Yhdistelmäajoneuvon-
kuljettaja
OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Opinnoissasi perehdyt ajoneuvojen käsittelyyn, kuljettamiseen, 
logistiikkaan ja ajoneuvojen huoltoon. Suoritat BECE-luokan 
ajokorttitutkinnon ja saat ammatissa tarvittavat luvat. 

Logistiikan perustutkinnon suorittaneena osaat kuljettaa 
asiakkaiden tuotteita kannattavasti ja turvallisesti. Tunnet 
ajoneuvosi liikennekelpoisuuden vaatimukset sekä osaat 
varmistaa ajoneuvon ja sen lisälaitteiden teknisen ja turvallisen 
toimivuuden. Hallitset myös ajoneuvosi ajon lähtöön liittyvät 
tarkastukset ja tavallisimmat huoltotoimet sekä osaat lastata 
ajoneuvon säädösten ja olosuhteiden mukaisesti.

TYÖTEHTÄVIÄ
Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana voit työskennellä kaikissa 
tavaraliikenteen kuljetuksissa. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajia 
työllistävät mm. kappaletavarakuljetukset sekä teollisuuden ja 
rakennusalan kuljetukset. 

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Kinnari

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys ..............................10 osp
Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta .............................40 osp
Yhdistelmäajoneuvokuljetukset ....................................................40 osp

Valinnaisia tutkinnon osia mm�:
Työkoneiden käyttö ja huolto ..........................................................15 osp
Kuljetusalan perustason ammatti- 
pätevyyden laajennus .........................................................................15 osp
Ulkomaanliikenteen kuljetukset .....................................................15 osp
Elintarvikekuljetukset .........................................................................30 osp
Massatavarakuljetukset ....................................................................30 osp
Ympäristönhuollonkuljetukset.......................................................30 osp

Yhteiset tutkinnon osat:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Jatkuva haku 

Jatkuva haku 

Yhteishaku 

Yhteishaku 
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Eläintenhoitaja

Maaseutuyrittäjä
OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Opinnoissasi perehdyt maatalouden palveluihin, kuten maa-
talouskoneiden huoltoon ja korjaukseen, kotieläintuotantoon, 
maatalouden lomittaja- ja pieneläinpalveluihin, maataloustava-
rakauppaan tai hevostalouteen.

TYÖTEHTÄVIÄ
Maaseutuyrittäjänä voit työskennellä esimerkiksi omalla 
maatilalla tai maatalouslomittajana. Lisäksi voit työllistyä itse 
yrittäjänä tai toisen palveluksessa esimerkiksi maatilamat-
kailua, koneurakointia, maataloustuotteiden jatkojalostusta, 
eläintenhoitoa tai alaan liittyvää huolto- ja palvelutoimintaa 
harjoittavissa yrityksissä.

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Salosaari 

OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Maatalousalan perustutkinnon suorittaneena omaat 
laajat perustiedot eläinten elintoiminnoista, ravitsemuksesta, 
terveydenhoidosta ja perinnöllisyydestä. Pystyt huolehtimaan 
erilaisten eläinten hyvinvoinnista ja tekemään eläinten hoitotyöt 
voimassa olevien säädösten ja asetusten mukaisesti. 
Lisäksi osaat käyttää työssä tarvittavia koneita ja laitteita oikeilla 
työtavoilla, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti sekä seuraat 
alasi kehitystä sekä toimit osana kotieläintuotannon laatuketjua 
ja yhteistyössä muiden kanssa.

TYÖTEHTÄVIÄ
Eläintenhoitajana sinulla on valmiudet perustaa eläintenhoito-
alan yritys. Voit toimia eläintenhoitajana maatilalla, lomittajana, 
kotieläinpuistossa, eläintarhassa tai tutkimusavustajana 
tutkimuslaitoksissa. Työpaikkasi voi olla myös lemmikkieläinkau-
pan tai -hoitolan palveluksessa tai eläinlääkäreiden avustajana 
eläinklinikoilla.

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Salosaari 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Työskentely maatalousalalla ...........................................................15 osp
Maaseutuyrittäminen ........................................................................20 osp
Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtinen .............40 osp

Valinnaisia tutkinnon osia mm�:
Eläinlajikohtainen tuotanto tai hoitaminen  
ja hyvinvoinnista huolehtiminen ....................................................15 osp
Tuotantoeläinten hoitaminen ja  
hyvinvoinnista huolehtiminen ........................................................30 osp
Peltokasvien tuottaminen ................................................................30 osp
Kasvilajikohtainen tuottaminen ......................................................15 osp
Luomutuotteiden tuottaminen ......................................................15 osp
Metsien hyödyntäminen ...................................................................15 osp

Yhteiset tutkinnon osat:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Työskentely maatalousalalla ...........................................................15 osp
Maaseutuyrittäminen  .......................................................................20 osp
Maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön  
hoitaminen..............................................................................................40 osp

Valinnaisia tutkinnon osia mm�:
Peltokasvien tuottaminen ................................................................30 osp
Kasvilajikohtainen tuottaminen ......................................................15 osp
Luomutuotteiden tuottaminen ......................................................15 osp
Metsien hyödyntäminen ...................................................................15 osp

Yhteiset tutkinnon osat:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO

Jatkuva haku 

Jatkuva haku 

Huomaa, että maatalousalan perustutkinnon perusteet muuttuvat 1.8.2022 alkaen. Uudet tutkinnon perusteet löydät www.esedu.fi.
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Matkailupalvelujen 
tuottaja
OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Matkailupalvelujen tuottajana toimit monipuolisissa 
matkailualan tehtävissä. Saat valmiudet asiakaspalveluun, 
osaat toteuttaa erilaisia matkailupalveluita sekä markkinoida 
ja tuotteistaa erilaisia matkailun palveluita. Saat valmiudet 
ruoanvalmistukseen ja tarjoiluun sekä osaat toimia tarvittaessa 
vaativissakin olosuhteissa, esimerkiksi luonnossa vuodenajoista 
riippumatta. Tehtäviisi kuuluu myös palveluissa tarvittavista 
puitteista huolehtiminen. Siksipä osaat myös tarpeen tullen 
rakentaa pienimuotoisia rakennelmia sekä huoltaa, kunnostaa ja 
siistiä tiloja.

Ammatissa tarvitaan hyviä asiakaspalvelutaitoja, kielitaitoa, 
kykyä heittäytyä erilaisiin asiakaspalvelutilanteisiin, tapahtumiin 
niin kaupungissa kuin luonnossa. 

TYÖTEHTÄVIÄ
Matkailupalvelujen tuottajana työskentelet matkailukeskusten ja 
-alueiden yrityksissä tai organisaatioissa, ohjelmapalveluyrityk-
sissä, hotelleissa tai maatilamatkailuyrityksissä. Työtä tehdään 
eri ammatin harjoittajien kanssa yhteistyössä, esimerkiksi eri 
ohjelmapalvelutuottajien ja tapahtumajärjestäjien kanssa. Työ 
painottuu matkailusesonkeihin ja työajat ovat hyvin vaihtelevia.

OPISKELUPAIKKA  
Mikkeli, Otavankatu

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Matkailualan asiakaspalvelu ..........................................................30 osp
Matkailupalvelujen toteuttaminen ..............................................40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:
Kokouspalvelut ......................................................................................15 osp
Majoituspalvelut ...................................................................................15 osp
Majoitusyrityksen puhtauspalvelut ..............................................15 osp
Matkailualan varausjärjestelmien käyttö ..................................20 osp
Matkailupalvelujen markkinointiviestintä .................................20 osp
Matkailupalvelujen tuotteistaminen ...........................................30 osp
Opastuspalvelut ................................................................................... 25 osp
Rakennelmien valmistus ja kunnossapito .................................15 osp
Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti ........................................... 25 osp
Retki- ja luontoruokapalvelut .........................................................15 osp
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen ......................................5 osp
Yritystoiminnan suunnittelu .............................................................15 osp

Yhteiset tutkinnon osat:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Matka-asiantuntija
OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Matkailualan perustutkinnon suorittaneena osaat toimia 
matkailualan myynnin, majoituksen tai matkailupalvelujen 
toteuttamisen asiakaspalvelutehtävissä. Matka-asiantuntijana 
esittelet, myyt ja varaat asiakkaillesi erilaisia matkailupalveluja. 
Lisäksi osaat neuvoa ja opastaa asiakkaita matkailupalvelujen 
käytössä. Hallitset myös matkatuotteiden ja –palvelujen suun-
nittelun, tuotteistamisen ja markkinoinnin.

Matka-asiantuntijana tarvitset organisointitaitoja, joustavuutta, 
tilannetajua sekä kykyä työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.

TYÖTEHTÄVIÄ
Työtehtävissäsi toimit myynti- ja asiakaspalveluhenkisesti, 
laatutietoisesti, kannattavasti ja tuloksellisesti, vastuullisesti 
ja kestävän toimintatavan mukaisesti. Matka-asiantuntijana 
työskentelet valtakunnallisissa, alueellisissa tai paikallisissa 
matkailun myynti- ja neuvontaorganisaatioissa, matka- tai 
matkailutoimistoissa, myyntipalveluissa, matkailukeskuk-
sissa, keskusvaraamoissa, liikenneyhtiöissä tai myynti- ja 
neuvontapisteissä.

OPISKELUPAIKKA  
Mikkeli, Otavankatu 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Matkailualan asiakaspalvelu ..........................................................30 osp
Matkapalvelujen myynti ...................................................................40 osp

Valinnaisia tutkinnon osia mm�: 
Kokouspalvelut ......................................................................................15 osp
Majoituspalvelut ...................................................................................15 osp
Majoitusyrityksen puhtauspalvelut ..............................................15 osp
Matkailualan varausjärjestelmien käyttö ..................................20 osp
Matkailupalvelujen markkinointiviestintä .................................20 osp
Matkailupalvelujen tuotteistaminen ...........................................30 osp
Opastuspalvelut ................................................................................... 25 osp
Rakennelmien valmistus ja kunnossapito .................................15 osp
Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti ........................................... 25 osp
Retki- ja luontoruokapalvelut .........................................................15 osp
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen ......................................5 osp
Yritystoiminnan suunnittelu .............................................................15 osp

Yhteiset tutkinnon osat:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO

Jatkuva haku

Jatkuva haku 

Yhteishaku 
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OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Vastaanottovirkailijana opintoihisi kuuluu majoitusliikkeen 
asiakaspalvelutehtävissä toimiminen mm. huonevarausten 
tekeminen sekä sisään- ja uloskirjaaminen.  Opit opastamaan 
asiakkaita eri matkailupalveluihin sekä esittelemään tuotteita ja 
palveluita. Vastaanottovirkailijana sinulle on tärkeää huolehtia 
myös asiakkaidesi turvallisuudesta, hyvinvoinnista sekä vastata 
onnistuneesta palvelukokemuksesta.

TYÖTEHTÄVIÄ
Matkailualan perustutkinnon suorittaneena voit työskennellä 
monipuolisissa matkailun asiakaspalvelun sekä myynnin ja neu-
vonnan tehtävissä hotellin vastaanotossa, matkailuyrityksessä 
ja -keskuksissa. Lisäksi työpaikkanasi voi olla matkailutoimisto 
tai hotellin vastaanotto. Vastaanottovirkailijana työskentelet 
hotelleissa tai muissa majoitusliikkeissä.

OPISKELUPAIKKA  
Mikkeli, Otavankatu 

Vastaanottovirkailija
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Matkailualan asiakaspalvelu  .........................................................30 osp
Hotellin vastaanottopalvelut  .........................................................40 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:
Kokouspalvelut  .....................................................................................15 osp
Majoituspalvelut  ..................................................................................15 osp
Majoitusyrityksen puhtauspalvelut  .............................................15 osp
Matkailualan varausjärjestelmien käyttö  .................................20 osp
Matkailupalvelujen markkinointiviestintä  ................................20 osp
Matkailupalvelujen tuotteistaminen  ..........................................30 osp
Opastuspalvelut  .................................................................................. 25 osp
Rakennelmien valmistus ja kunnossapito  ................................15 osp
Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti  .......................................... 25 osp
Retki- ja luontoruokapalvelut  ........................................................15 osp
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen  .....................................5 osp
Yritystoiminnan suunnittelu  ............................................................15 osp

Yhteiset tutkinnon osat: 
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Jatkuva haku

Opiskelijatarina KAHDEN TUTKINNON 
OPINNOILLA SEKÄ 

AMMATTI ETTÄ VALKOLAKKI
Yksi kahdentutkinnon opintoja 

suorittavista opiskelijoista 
on sosiaali- ja terveysalan 
perustutkintoa opiskeleva 
haukivuorelainen Jenna von 
Müller. ”Pohdin pitkään 
haluanko ammattiopis-
toon vai lukioon, mutta 
sitten päädyin valitsemaan 

kaksoistutkinnon, jossa 
yhdistyvät molemmat.”

Von Müllerin mielestä kaksois-
tutkinnon hienous piilee siinä, 

että siinä on mahdollista saada 
sekä ammatti että valkolakki.  

”Lukio-opintoja minulla on aina kerran 
viikossa ja muina päivinä suoritan Esedulla 
yhteisiä tutkinnon osia, teoria- tai 
ammattiopintoja tai olen työelämässä”, 
valottaa Von Müller opintojensa sisältöjä 
käytännössä.
Von Müller suosittelee kaksoistutkintoa 
kaikille, jotka haluavat yhdistää sekä 
käytännön että teoriaopinnot.  
”Kaksoistutkinto vaatii paljon motivaatiota 
ja kiinnostusta opiskeluun, ja se sopiikin 
heille, jotka eivät välttämättä osaa päättää 
lukion ja ammatillisen koulutuksen välillä. 
Esedulla on hyvä ilmapiiri ja jokainen 
huomioidaan yksilönä.”
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Metsäkoneenkuljettaja

Puutavara-auton-
kuljettaja
OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Puutavaran autokuljetukseen erikoistuneena metsäkoneenkul-
jettajana kuljetat puutavaran metsästä jatkojalostuskohteeseen. 
Opinnoissasi erikoistut puutavaran kuormauksen, kuljetuksen 
ja varastoinnin puutavara-autoyhdistelmällä. Opit tekemään 
puutavara-auton toimintakuntoon liittyvät työt ja käyttämään 
sähköisiä tietojärjestelmiä.

TYÖTEHTÄVIÄ
Puutavara-autonkuljettajana teet itsenäistä työtä joskus hanka-
lissakin ajo-olosuhteissa. Työssä sinulta vaaditaan huolellisuutta 
ja vastuullisuutta sekä liikenneturvallisuuden noudattamista 
joskus kiireisessäkin aikataulussa. Puutavara-autonkuljettajana 
sinun tulee myös hallita metsäyhtiöiden vaatimusten mukaisten 
ajoneuvopäätteiden käyttö. Puutavara-autonkuljettajana kuljetat 
metsätyömaalta raakapuun jatkojalostettavaksi esim. sahoille ja 
sellutehtaille.

OPISKELUPAIKKA  
Mikkeli, Salosaari 

OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Metsäala soveltuu sinulle, joka olet kiinnostunut työskentele-
mään metsässä. Metsäkoneenkuljettajana saat vastuuta ja alan 
tulevaisuus näyttää valoisalta, sillä metsäkoneenkuljettajien 
kysyntä kasvaa jatkuvasti.

Metsäkoneenkuljettajana osaat työskennellä ympäristösi 
huomioiden sekä huoltaa ja tarvittaessa myös korjata koneesi. 
Työ on pääosin istumatyötä lämpimässä ohjaamossa ja yleensä 
päivä- tai kaksivuorotyötä.

TYÖTEHTÄVIÄ
Metsäkoneenkuljettaja työskentelee metsäkoneyrityksen 
palveluksessa tai itsenäisenä metsäkoneyrittäjänä. Metsäko-
neenkuljettajan työ on hyvin itsenäistä. Työssäsi osaat huolehtia 
metsästä ja hyödynnät nykyaikaisia koneita. Työskentelet joko 
puutavaran hakkuu- tai ajokoneella. Hakkuukone kaataa, karsii ja 
katkoo rungot metsässä. Ajokone kuljettaa puutavaran metsästä 
välivarastoon.

OPISKELUPAIKKA  
Mikkeli, Salosaari 
Pieksämäki, Kuusitie

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Metsän hoito ja hyödyntäminen...................................................20 osp
Metsätraktorin käyttö ........................................................................20 osp
Metsäkoneiden kunnossapito ........................................................20 osp

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan toinen:
Koneellinen puutavaran valmistus ..............................................65 osp
Puutavaran lähikuljetus ....................................................................65 osp

Valinnaiset tutkinnon osat: 
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys ..............................10 osp
Metsien monikäyttö ............................................................................10 osp
Metsänhoito- tai maanmuokkauskoneen käyttö ...................10 osp
Turvetuotanto .........................................................................................10 osp
Metsänhoitopalvelut ..........................................................................30 osp
Puunkorjuupalvelut ............................................................................30 osp

Yhteiset tutkinnon osat:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Metsän hoito ja hyödyntäminen...................................................20 osp
Metsätraktorin käyttö ........................................................................20 osp
Metsäkoneiden kunnossapito ........................................................20 osp
Puutavaran autokuljetus ..................................................................65 osp

Valinnaiset tutkinnon osat:
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys  .............................10 osp
Metsien monikäyttö  ...........................................................................10 osp
Metsänhoito- tai maanmuokkauskoneen käyttö ...................10 osp
Turvetuotanto ........................................................................................10 osp
Metsänhoitopalvelut .........................................................................30 osp
Puunkorjuupalvelut  ...........................................................................30 osp

Yhteiset tutkinnon osat:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

HUOM! 
Metsäalan perustutkinnossa voimassa tutkintokohtaisia terveydentilavaatimuksia sekä muita 
velvollisuuksia. Katso lisätietoa oppaan sivulta 5 tai www-sivuiltamme.

METSÄALAN PERUSTUTKINTO

Jatkuva haku 

Jatkuva haku 

Yhteishaku 
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Maalari
OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Rakennusmaalauksen osaamisalan suorittaneena saat hyvät 
perusvalmiudet uudisrakennusten ja korjausmaalaustöihin. 
Sinulla on hyvä pinnoitteiden ja pintakäsiteltävien materiaalien 
tuntemus. Maalarina osaat myös tapetoida, laatoittaa sekä 
tehdä erilaisia koristemaalauksia ja pinnoitteita.  

TYÖTEHTÄVIÄ
Maalari tekee töitä sekä uudisrakennustyömaalla että raken-
nusten korjausmaalauskohteissa. Maalaustyötä tehdään sekä 
ulkona että sisällä. 

Työpaikkoja ovat esimerkiksi maalausliikkeet, joissa tehdään 
uudis- ja rakennusten korjausmaalaustöitä, lattianpäällystys-
liikkeet, märkien ja kuivien tilojen päällystystyöliikkeet sekä 
erilaiset sisustus- ja värikauppaliikkeet. Maalari voi myös toimia 
itsenäisenä ammatinharjoittajana.

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Raviradantie

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat
Rakennusten korjausmaalaus ........................................................50 osp
Uudisrakennusmaalaus .................................................................... 35 osp

Valinnaiset tutkinnon osat: 
Valinnaisten tutkinnon osien tarjonta vaihtelee vuosittain.
Pientalojen ulkomaalaus...................................................................15 osp
Tapetointi ..................................................................................................15 osp
Rakenteiden korjaus ............................................................................15 osp
Puupintojen pintakäsittelyt ...............................................................15 osp
Puulattioiden pintakäsittelyt  ...........................................................15 osp
Märkätilojen muovimattotyöt.........................................................15 osp
Erikoismaalaus .......................................................................................15 ops

Yhteiset tutkinnon osat
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Kiinteistönhoitaja
OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Opinnoissasi opit arvioimaan ovatko kiinteistön käyttöolosuhteet 
hoitosopimusten mukaiset. Opit käyttämään turvallisesti alan 
työvälineitä ja -koneita, oikeita työmenetelmiä ja valitsemaan 
työssä käytettävät materiaalit kohteen mukaan. 

TYÖTEHTÄVIÄ
Kiinteistönhoitaja seuraa kiinteistön hoitosopimusten mukaisia 
toimintoja, esimerkiksi lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmiä 
valvontamittareiden avulla sekä tekee laitteistojen säätöjä. Myös 
mittaukset ja määräaikaistarkastukset voivat kuulua tehtäviin. 
Pienet huollot, asennukset ja korjaukset kuuluvat tehtäviin. Työ-
tehtäviin kuuluvat myös ulkoaluetyöt eli pihojen puhtaanapito 
ja viheralueiden hoito, talvisin lumityöt ja kulkuväylien hiekoitus. 
Työ on itsenäistä ja vastuullista asiakaspalvelutyötä. 

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Raviradantie

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistö- 
palvelujen tuottaminen .....................................................................15 osp
Kiinteistön yleishoito ja valvonta ..................................................30 osp
Kiinteistöteknisten järjestelmien hoitaminen ..........................30 osp

Valinnaisia tutkinnon osia mm�:
Kiinteistöautomaation käyttäminen ............................................20 osp
Kiinteistön toimintakunnon arvioint ............................................20 osp
LVI-järjestelmien toimintakunnon ylläpito ...............................20 osp
Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen ................................................20 osp
Ilmanvaihtokoneiden toimintakunnon ylläpito ......................20 osp
Koneiden käsittely puhtaus- ja kiinteistö- 
palvelualalla ...........................................................................................20 osp

Yhteiset tutkinnon osat
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO

PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELU- 
ALAN PERUSTUTKINTO

Jatkuva haku 

Jatkuva haku 

Yhteishaku 

Huomaa, että puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon perusteet muuttuvat 1.8.2022 alkaen. 
Uudet tutkinnon perusteet löydät www.esedu.fi.
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PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO

OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Toimitilahuoltajana olet moniosaaja, jonka työhön kuuluvat 
erilaisten tilojen siivouspalvelutyötehtävät. Opintojesi aikana voit 
valita erilaisia tutkinnon osia, joilla voit työskennellä erilaisissa 
toimintaympäristöissä. Työhösi voi kuulua siivouksen lisäksi 
esimerkiksi keittiötyötä. 

Tarjoamme sinulle uuden mallin opiskella toimitilahuoltajaksi. 
Opiskelet ensin oppilaitosmuotoisesti alan perusteet. Koulu-
tuksen loppuajaksi sinulla on mahdollisuus hypätä suoraan 
työelämään ja suorittaa tutkinto loppuun oppisopimuksella, 
palkallisessa työsuhteessa.

TYÖTEHTÄVIÄ
Toimitilahuoltajana työskentelet erilaisissa asiakaskohteissa 
tuottaen toimitilahuollon tehtäviä ja puhtautta ammattimaisesti. 
Asiakaskohteita ovat esimerkiksi elintarviketeollisuuslaitokset, 
hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat, 
kulttuurihistorialliset kohteet, liikennevälineet, oppilaitokset ja 
päiväkodit, puhdastilat, rakennussiivous, teollisuuslaitokset, 
terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat.

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Otavankatu

Kodinhuoltaja
OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Tarjoamme sinulle uuden mallin opiskella kodinhuoltajaksi. 
Opiskelet ensin oppilaitosmuotoisesti alan perusteet. Koulu-
tuksen loppuajaksi sinulla on mahdollisuus hypätä suoraan 
työelämään ja suorittaa tutkinto loppuun oppisopimuksella, 
palkallisessa työsuhteessa.

TYÖTEHTÄVIÄ
Kodinhuoltajana teet asiakkaiden kodeissa, palvelukodeissa ja 
kodinomaisissa laitoksissa siivous- ja tekstiilihuoltotehtäviä sekä 
asiakkaan avustamista ruokailussa tai peseytymisessä tai ate-
riapalvelua. Kodinhuoltajan työtehtäviin kuuluvat myös erilaiset 
asiointitehtävät, kuten postissa, pankissa tai kaupassa käynti sekä 
viriketoiminnan ja vapaa-ajan toiminnan järjestäminen. 

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Otavankatu

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistö- 
palvelujen tuottaminen .....................................................................15 osp
Avustamis- ja asiointipalvelujen tuottaminen ........................30 osp
Kotisiivouspalvelujen tuottaminen ..............................................30 osp

Valinnaisia tutkinnon osia mm�:
Kodin ruokapalvelujen tuottaminen ...........................................20 osp
Kodin siivous erityistilanteissa .......................................................20 osp
Sosiaalihuoltolaitosten puhtauspalvelut ..................................40 osp
Työpaikkaohjaajana toimiminen ...................................................20 osp
Vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen .........................................20 osp

Yhteiset tutkinnon osat
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Toimitilahuoltaja
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistö- 
palvelujen tuottaminen .....................................................................15 osp
Perussiivouspalvelut ..........................................................................30 osp
Ylläpitosiivouspalvelut ......................................................................30 osp

Valinnaisia tutkinnon osia mm�: 
Asuinkiinteistöjen puhtauspalvelujen tuottaminen ..............20 osp
Hotelli- ja majoitustilojen puhtauspalvelut .............................20 osp
Kauppakeskusten ja myymälätilojen puhtauspalvelut .......20 osp
Kodin siivous erityistilanteissa .......................................................20 osp
Oppilaitosten ja päiväkotien puhtauspalvelut ........................20 osp
Piha- ja ulkoalueiden hoitaminen ................................................20 osp
Rakennusaikaiset siivouspalvelut .................................................20 osp
Sosiaalihuoltolaitosten puhtauspalvelut ..................................40 osp
Teollisuuslaitosten puhtauspalvelut ...........................................20 osp
Terveydenhuoltolaitosten puhtauspalvelut  ...........................40 osp
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen ......................................5 osp 
Uima-allas- ja kylpylätilojen puhtauspalvelut .......................20 osp
Vaatteiden ja tekstiilien huoltaminen .........................................20 osp

Yhteiset tutkinnon osat
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Jatkuva haku 

Jatkuva haku 
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Puutarhuri
OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Opinnoissasi opit tuntemaan eri menetelmät ja tekniikat, joilla 
kasvin kuin kasvin saa kukoistamaan. Tavoitteenasi on oppia 
rakentamaan ja ylläpitämään viihtyisää ympäristöä sekä tuotta-
maan palveluita ja tuotteita sekä pihan että kodin viihtyisyyden 
luomiseen. 

TYÖTEHTÄVIÄ
Puutarhurina työskentelet sekä ihmisten että luonnon kanssa 
huomioiden toimintojen vaikutukset luontoon ja ympäristöön. 
Tunnet kasvit ja olet niistä kiinnostunut. Työskentely erilaisissa 
sääolosuhteissa ja työskentely-ympäristöissä vaatii hyvää 
sopeutumiskykyä ja hyvää fyysistä kuntoa. Työ vaatii myös 
pitkäjänteisyyttä: kädentyön jäljet näkyvät usein vasta kasvien 
kasvaessa kasvukauden aikana tai vuosien saatossa esim. 
puumaisilla kasveilla.

Tutkinnon suorittaneena voit toimia puutarha-alan eri 
ammateissa viherrakentajana tai puiston hoitajana sekä asiakas-
palvelutehtävissä kukkakaupassa ja puutarhamyymälässä.

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Salosaari

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Puutarhatöiden tekeminen  ............................................................ 25 osp
Puutarha-alan organisaatiossa toimiminen ...............................5 osp

Osaamisalaopinnot, joista valitaan toinen:

Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala ............................ 60 osp
Asiakaspalvelu ja myyntityö puutarha-alan  
myymälässä ...........................................................................................30 osp
Myymälätyöskentely puutarha-alalla ........................................30 osp

Viheralan osaamisala ........................................................... 60 osp
Viheralueiden rakentaminen ..........................................................30 osp
Viheralueiden kunnossapito ...........................................................30 osp

Valinnaisia tutkinnon osia mm�: 
Kasvillisuuden käyttö viheralueilla ...............................................15 osp
Kukkasidontatöiden tekeminen ......................................................15 osp
Puuvartisten kasvien hoitaminen ..................................................15 osp
Viheralueiden kivitöiden tekeminen .............................................15 osp

Yhteiset tutkinnon osat
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Jatkuva haku

PUUTARHA-ALAN PERUSTUTKINTO

UUSI AMMATTI 
TYÖTÄ TEKEMÄLLÄ
29-vuotias Paula Nevalainen 
opiskelee oppisopimuksella 
kone- ja tuotantotekniikan perus-
tutkinnossa levyseppähitsaajaksi. 
”Olin työelämässä yli 10 vuotta 
puhtauspalvelualalla palveluohjaa-
jana ja sekatyöntekijänä ennen kuin 
minulle tuli mahdollisuus aloittaa 
uudelleen pitkään haaveissa olleet 
opiskelut kone- ja tuotantotekniikan 
alalla.”

Nevalainen kertoo, että töistä saatu 
opintovapaa sekä jatkuvan haun 
joustava aikataulu mahdollistivat 

opintojen aloittamisen 
ensin koulutusopimuk-
sella, jonka jälkeen 
opinnot jatkuivat oppiso-
pimuksella. ”Opettajani 
kannusti minua rohkeasti 
hakemaan paikkaa 
kokemattomuudestani 
huolimatta ja löysinkin hänen 
vihjeensä ansiosta paremman 
työpaikan mitä osasin edes 
kuvitella ja nykyisestä työpaikasta 
valmistun levyseppähitsaajaksi 
viimeistään keväällä 2023”, iloitsee 
Nevalainen.

Opiskelijatarina
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Puuseppä
OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Puualan koulutus tähtää puupohjaisten materiaalien tunte-
mukseen ja koneelliseen puuntyöstöön. Puualalla tutustut 
nykyaikaiseen puuntyöstötekniikkaan käytäntöön soveltaen. 
Koulutus antaa monipuoliset valmiudet puualan tuotantotehtä-
vissä työskentelyyn, sekä valmiudet CNC-koneiden ohjelmointiin 
ja käyttöön. Koulutuksen jälkeen hallitset myös nykyaikaisen 
puuteollisuuden automaatiot ja ohjaukset, tietokoneavusteisten 
suunnitteluohjelmien käytön, sekä teollisen pintakäsittelyn. 

TYÖTEHTÄVIÄ
Valmistuttuasi työskentelet erilaisissa teollisuuden prosesseissa 
ovi-, ikkuna-, porrasvalmistuksessa tai kalusteyrityksissä valmis-
taen kalusteita ja sisustuksia julkisiin tiloihin kuten pankkeihin, 
apteekkeihin, ravintoloihin ja hotelleihin. Puuseppä valmistaa 
myös yksityisiin kohteisiin keittiöitä sekä kylpyhuonekalusteita ja 
saunoja. Lisäksi alalle valmistuneita työllistyy kalustemyyntiin ja 
–asennukseen, sahateollisuuteen, teolliseen pintakäsittelyyn jne. 

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Raviradantie

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Puutuotevalmistuksessa toimiminen .........................................45 osp

Valinnaisia tutkinnon osia mm�:
CNC-ohjelmointi ja -työstäminen  
puusepänteollisuudessa  .................................................................40 osp
Kalusteiden valmistaminen .............................................................40 osp
Puusepäntuotteiden valmistaminen ..........................................40 osp
Kalusteiden asentaminen ................................................................20 osp
Portaiden asentaminen ....................................................................20 osp
Puualan tilaustöiden valmistaminen ..........................................20 osp

Yhteiset tutkinnon osat
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Talonrakentaja
OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Talonrakentajana osaat tehdä talonrakennustyömaan perus-
tusvaiheen töitä sekä osaa tehdä ulko- ja väliseinätyöt sekä 
vesikaton runkotyöt eristystöineen suunnitelmien ja asiakirjojen 
mukaan. Osaat käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, 
oikeita työtapoja ja materiaaleja sekä toimit laatutietoisesti, 
oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti.

TYÖTEHTÄVIÄ
Talonrakentajana vastaat asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajan 
tilojen ja rakennusten, erilaisten ympäristörakenteiden uudis-
rakentamisesta ja jatkuvasta kunnossapidosta. Rakennusalan 
ammattilainen toimii usein kansainvälisessä ympäristössä myös 
kotimaan rakennustyömailla. Nykypäivän rakentajilla täytyy olla 
valmiudet työskennellä korjausrakennustyömaalla.

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Raviradantie
Pieksämäki, Hiekanpää

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Rakennustyömaalla toimiminen .................................................. 25 osp
Perustusvaiheen työt ..........................................................................15 osp
Runkovaiheen työt ..............................................................................30 osp

Valinnaisia tutkinnon osia mm�:
Sisävalmistusvaiheen työt ................................................................15 osp
Ovi- ja ikkunatyöt ..................................................................................15 osp
Ulkoverhoustyöt ....................................................................................15 osp
Telinerakentaminen .............................................................................15 osp
Kattotyöt ..................................................................................................30 osp
Muottityöt ................................................................................................15 osp
Raudoitus ja betonointi ......................................................................15 osp
Hirsirakentaminen ................................................................................15 osp
Rappaus ....................................................................................................15 osp
Muuraus ...................................................................................................15 osp
Rakennuksen ulkopuolinen vedeneristys ..................................15 osp
Rautakauppatyön perusteet ............................................................15 osp

Yhteiset tutkinnon osat
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Jatkuva haku

PUUTEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO 

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO

Jatkuva haku 

Yhteishaku 

Huomaa, että puuteollisuuden perustutkinnon perusteet muuttuvat 1.8.2022 alkaen. Uudet tutkinnon perusteet löydät www.esedu.fi.
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Kokki

Tarjoilija

OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Ravintola- ja catering-alan opinnoissa opit valmistamaan 
erilaisia ruoka-annoksia ja ruokalajeja, niin lounas- kuin á 
la carte-ruokia. Opit hallitsemaan erilaiset raaka-aineet, 
huolehtimaan keittiön puhtaudesta ja kestävän kehityksen 
mukaisesta toiminnasta omissa työtehtävissäsi. Street food 
osaamisen myötä voit pistää pystyyn oman katukeittiösi tai 
juhlaruokien valmistamisen taitajana voit perustaa tilaus- ja 
juhlaruokapalveluyrityksen.

TYÖTEHTÄVIÄ
Työssä tarvitaan myös kädentaitoja, mielikuvitusta sekä hyvää 
väri-, maku- ja hajuaistia. Kokin tehtäviin kuuluu kylmien ja läm-
pimien ruokien valmistaminen sekä leivonta. Työ on erilaisten 
raaka-aineiden ja puolivalmisteiden esikäsittelyä, käsittelyä ja
kypsentämistä sekä esille laittoa. Kokki osaa myös huomioida 
erityisruokavalioasiakkaat.

Kokki osallistuu ravintolan lounas- ja à la carte -ruokalistojen 
sekä ateria- ja annostilausten suunnitteluun. Kokki osaa toimia 
tarpeen tullen myös salissa asiakaspalvelutehtävissä.

OPISKELUPAIKKA 
Mikkeli, Otavankatu 
Pieksämäki, Keskuskatu

OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Ravintola- ja catering-alan opinnoissa opit tarjoilijan työn salat. 
Opinnot sisältävät ravintolan ruoka- ja juomatuotetietoutta, 
myyntityön eri osa-alueita sekä asiakastilojen viihtyisyydestä huo-
lehtimista. Opit laittamaan tuotteet houkuttelevasti esille asiakkaita 
varten. Tutustut myös eri maiden tapakulttuuriin ja osaat huolehtia 
myös kansainvälisistä asiakkaista. Opinnoissasi ja tulevassa työssäsi 
pääset käyttämään hyviä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitoja

TYÖTEHTÄVIÄ
Tarjoilijan työpaikkoja voivat olla hotellit, erilaiset ravintolat, 
suurtalousalan toimipaikat, matkailuyritykset, liikenneasemat, 
kahvilat ja juhlapalveluyritykset. Tarjoilijan työ on asiakaspalvelua 
ja myyntityötä. Ennen asiakkaiden tuloa tarjoilija kunnostaa tilat ja 
varaa kaikki palvelutapahtumassa tarvittavat välineet ja tuotteet 
valmiiksi. Hän esittelee ja suosittelee tuotteita, ottaa vastaan 
tilaukset, tarjoilee tilatun tuotteen ja hoitaa laskutuksen sekä osaa 
toimia myös keittiössä.

OPISKELUPAIKKA  
Mikkeli, Otavankatu 
Pieksämäki, Keskuskatu

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Ravitsemispalveluissa toimiminen ..............................................20 osp
Lounasruokien valmistus .................................................................40 osp
Annosruokien valmistus ................................................................... 25 osp

Valinnaiset tutkinnon osia mm�:
À la carte- ruoanvalmistus ..............................................................30 osp
Kahvilapalvelut.....................................................................................  10 osp
Katu- ja pikaruokapalvelut ...............................................................10 osp
Luonnontuotteiden hyödyntäminen  
ravitsemispalveluissa ..........................................................................15 osp
Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot..............................................10 osp
Suurkeittiön ruokatuotanto  ............................................................ 25 osp 
Tilaus- ja juhlaruokien valmistus .................................................. 25 osp

Yhteiset tutkinnon osat
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Ravitsemispalveluissa toimiminen ..............................................20 osp
Asiakaspalvelu ja myynti .................................................................. 25 osp
Annosruokien ja juomien tarjoilu .................................................40 osp

Valinnaiset tutkinnon osia mm�: 
À la carte- tarjoilu ................................................................................30 osp
Juomien myynti ja tarjoilu ................................................................ 25 osp
Kahvilapalvelut.....................................................................................  10 osp
Katu- ja pikaruokapalvelut ...............................................................10 osp
Luonnontuotteiden hyödyntäminen  
ravitsemispalveluissa  ........................................................................20 osp
Tilaus- ja juhlatarjoilu ........................................................................ 25 osp
Vähittäiskaupan palvelutiskillä toimiminen  .............................15 osp

Yhteiset tutkinnon osat
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN 
PERUSTUTKINTO

Jatkuva haku 

Jatkuva haku 

Yhteishaku 

Yhteishaku 

HUOM! 
Jos kokin tai tarjoilijan työ kiinnostaa sinua, haet yhteishaussa ravintola- ja catering-alan 
perustutkintoon. Pakollisten opintojen jälkeen tarjolla on kaksi eri osaamisalaa: ruokapalvelun 
osaamisala, kokki ja asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija.
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Lähihoitaja
OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Lähihoitajan opinnoissa voit suuntautua eri osaamisalaopintoi-
hin. Osaamisalan mukaan opintojesi sisältö vaihtelee. 
Tarjolla olevat osaamisalaopinnot:
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala ......(MLI, PMK)
Jalkojenhoidon osaamisala ............................................................... (MLI)
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala .......... (MLI)
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala ..................... (MLI, PMK)
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala ................... (MLI, PMK)
Suunhoidon osaamisala..................................................................... (MLI)
Vammaistyön osaamisala ..................................................... (MLI, PMK)
Osaamisalan toteutuminen varmentuu kyseistä osaamisalaa 
toivovien mukaisesti.

TYÖTEHTÄVIÄ
Lähihoitajana osaat kohdata eri elämänkulun vaiheissa olevat 
asiakkaat yksilöinä sekä edistää toiminnallasi heidän terveyttään 
ja hyvinvointiaan. Osaat avustaa sekä ohjata asiakasta ja 
potilasta voimavaralähtöisesti, yksilöllisesti ja tasavertaisesti 
arjen tilanteissa.  

Lähihoitajana työpaikkojasi voivat olla esimerkiksi varhais-
kasvatuksen toimintaympäristöt, koulut, kotihoito, palvelu- ja 
toimintakeskukset, palvelukodit, vuode- ja hoivaosastot, 
kuntoutus-, mielenterveys- ja päihdeyksiköt, vammaisten 
toimintayksiköt ja sairaalat. 

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Otavankatu
Pieksämäki, Keskuskatu

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:

Yhteiset:
Kasvun ja osallisuuden edistäminen .......................................... 25 osp
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen ............................30 osp

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala: 
Kotihoidossa toimiminen .................................................................40 osp
Ikääntyvien osallisuuden edistäminen....................................... 35 osp

Jalkojenhoidon osaamisala:
Jalkojenhoitotyössä toimiminen ...................................................40 osp
Jalkojen terveyden edistämisessä toimiminen ....................... 35 osp

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala: 
Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja  
oppimisen edistäminen ....................................................................40 osp
Lapsen, nuoren ja perheen terveyden  
ja hyvinvoinnin edistäminen ........................................................... 35 osp

Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala: 
Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen .............40 osp
Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja  
verkostotyössä ...................................................................................... 35 osp

Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala:
Kotihoidossa toimiminen .................................................................40 osp
Sairaanhoitotyössä toimiminen .................................................... 35 osp

Suunhoidon osaamisala:
Suun hoitotyössä toimiminen ........................................................40 osp
Suun terveyden edistämisessä toimiminen ............................ 35 osp

Vammaistyön osaamisala:
Osallisuuden edistäminen vammaistyössä ............................ 35 osp
Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen  
vammaistyössä .....................................................................................40 osp

Valinnaisia tutkinnon osia mm�:
Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä ............15 osp
Työntekijänä vammaistyössä ..........................................................15 osp 
Jalkojenhoito eri asiakasryhmille ...................................................15 osp
Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen .................15 osp
Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen ........15 osp
Mielenterveystyö eri asiakasryhmille ..........................................15 osp
Saattohoidossa toimiminen  ...........................................................15 osp
Suun hoito eri asiakasryhmille .......................................................15 osp
Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin  
edistämisessä  ..........................................................................................5 osp

Yhteiset tutkinnon osat
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

HUOM! 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa 
voimassa tutkintokohtaisia terveydenti-
lavaatimuksia sekä muita velvollisuuksia. 
Katso lisätietoa oppaan sivulta 5 tai 
www-sivuiltamme.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN 
PERUSTUTKINTO 

Jatkuva haku 

Yhteishaku 
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HUOM! 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa 
voimassa tutkintokohtaisia terveydenti-
lavaatimuksia sekä muita velvollisuuksia. 
Katso lisätietoa oppaan sivulta 5 tai 
www-sivuiltamme.

Perustason ensihoitaja

OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Tutkinnon suorittaneena osaat edistää terveyttä, turvallisuutta, 
hyvinvointia ja toimintakykyä sekä toimia ensihoidossa ja 
akuuttihoitotyössä. Opintosi sisältävät muun muassa perus-
hoitotaitoja sekä ensihoidossa ja akuuttityössä toimimista. Osa 
opinnoista toteutetaan simulaatioharjoituksilla. 

TYÖTEHTÄVIÄ
Perustason ensihoitajana huolehdit potilaan peruselintoimin-
noista kohteessa ja kuljetuksen aikana ensihoitotoimenpiteiden 
avulla. Osaat edistää kokonaisvaltaisesti erilaisten potilaiden 
terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia, kuntoutumista ja 
toimintakykyä. 

Perustason ensihoitajana toimit ensi- ja akuuttihoidon 
tehtävissä ja voit suuntautua monipuolisesti työelämään myös 
muihinkin alan työtehtäviin, lukuun ottamatta varhaiskasva-
tuksen tehtäviä. Työpaikkasi voi olla julkisella, yksityisellä tai 
kolmannella sektorilla.

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Otavankatu

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin  
edistäminen ........................................................................................... 25 osp
Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen..........................30 osp
Ensihoidossa toimiminen ...............................................................40 osp*
Akuuttityössä toimiminen ................................................................ 35 osp
*Opiskelijalla tulee olla vähintään B-luokan ajokortti ennen 
hälytysajoon liittyvien opintojen aloittamista. 

Valinnaisia tutkinnon osia mm�:
Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä ............15 osp
Immobilisaatiohoitotyön toteuttaminen ...................................15 osp
Monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa toimiminen .15 osp
Kotona asuminen ja elämänhallinnan tukeminen .................15 osp
Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä ....15 osp
Saattohoidossa toimiminen ............................................................15 osp
Mielenterveys- ja päihdetyö eri asiakasryhmille ...................15 osp
Työntekijänä vammaistyössä ..........................................................15 osp 

Yhteiset tutkinnon osat
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Jatkuva haku 

Yhteishaku 
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Sähköasentaja

OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon suorittanut 
sähköasentaja osaa tehdä asuin-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja 
julkisten kiinteistöjen sähköasennuksiin, käyttöön, huoltoon ja 
kunnossapitoon liittyviä tehtäviä sähköasennusalan standardien 
ja säädösten mukaan.

TYÖTEHTÄVIÄ
Sähköasentajana voit työskennellä rakennusten sähkö-, 
automaatio- ja tietojärjestelmäasennustehtävissä sekä sähkö-
koneiden asennus- ja huoltotehtävissä teollisuusympäristössä. 
Myös sähköverkkojen rakennus- ja huoltotyöt voivat olla sinun 
tulevaisuuden työtehtäviäsi.

Sähköasentajalla on monipuolinen ammattitaito ja hänellä on 
valmiudet sen jatkuvaan kehittämiseen. Hän on luotettava, laatutie-
toinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen 
sekä toimii työelämän pelisääntöjen mukaan. Hän osaa soveltaa 
oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa.

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Otavankatu  
Pieksämäki, Hiekanpää

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Sähkö- ja automaatioalalla toimiminen  ..................................30 osp
Pien- ja pienoisjännitesähköasennukset ...................................45 osp

Valinnaiset tutkinnon osia (70 osp) mm�:
Kappaletavara-automaatioasennukset .....................................45 osp
Rakennusautomaatioasennukset .................................................45 osp
Prosessiautomaatioasennukset ....................................................45 osp
Sähköverkkoasennukset ...................................................................45 osp
Sähkökäyttöjen asennukset ............................................................ 25 osp
Teollisuusrobotin asennus ja käyttö ............................................ 25 osp
Pneumatiikka-asennukset ............................................................... 25 osp
Hydrauliikka-asennukset .................................................................. 25 osp
Palo- ja tilaturvallisuusjärjestelmien asennukset ................. 25 osp
Aurinkosähköjärjestelmäasennukset .......................................... 25 osp
Tietoverkkokaapeloinnit....................................................................45 osp

Yhteiset tutkinnon osat
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALAN 
PERUSTUTKINTO

Jatkuva haku 

Yhteishaku 

Putkiasentaja

OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Putkiasentajana osaat käyttää alan perustyökaluja, oikeita 
työmenetelmiä ja valita käytettävät kannakkeet yms. materiaalit 
kohteen mukaan sekä tehdä normaalit putkistoasennukset. 
Osaat toimia laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspal-
velu- ja yhteistyöhenkisesti. Tunnet myös tavanomaisten vesi-, 
viemäri-, kylmä- ja ilmanvaihtojärjestelmien sekä vesikeskus-
lämmitysjärjestelmien toimintaperiaatteet ja asennustavat.

TYÖTEHTÄVIÄ
Putkiasentajana työskentelet uudis- ja korjausrakennustyömailla 
LVI-urakoita tekevän yrityksen palveluksessa. Asennat esimer-
kiksi vesijohtoja, varaajia, pesualtaita, wc-istuimia, vesihanoja ja 
viemäriputkistoja. Töitä on tarjolla myös kiinteistöjen huollossa 
sekä kuntien vesi-, viemäri- ja energialaitosten palveluksessa. 

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Raviradantie

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Lämmitysjärjestelmien asentaminen ........................................40 osp, 
Käyttövesijärjestelmien asentaminen .......................................30 osp, 
Viemärijärjestelmien asentaminen ..........................................15 osp, P

Valinnaiset tutkinnon osat:
Erikoisjärjestelmien putkistojen hitsaaminen ...........................15 osp
LVI-korjausrakentaminen ..................................................................15 osp
Vesimäärien mittaus ja tasapainotus ...........................................15 osp
LV-järjestelmien huoltaminen ........................................................15 osp
IV-konehuoneasennukset .................................................................15 osp
IV-kanavaosien valmistaminen ......................................................15 osp
IV-järjestelmien puhdistaminen.....................................................15 osp
IV-hormien saneeraaminen .............................................................15 osp
Pientalon LVI-suunnittelu ....................................................................15 os

Yhteiset tutkinnon osat
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 

Jatkuva haku 

Yhteishaku 
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Artesaani

OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Taideteollisuusalan perustutkinnon käytyäsi sinulla on keskeiset
tiedot ja taidot uusista ja perinteisistä materiaaleista, työtavoista,
koneista ja laitteista. Osaat valmistaa suunnittelemiasi tuotteita
ja seuraat alan kehittymistä kehittäen jatkuvasti ammattitaitoasi. 
Osaat tuotteistamista ja markkinointia sekä tunnistat uusia lii-
ketoimintamahdollisuuksia. Huomioit työssäsi laadunhallinnan, 
kuluttajansuojan sekä malli- ja tekijänoikeuden

TYÖTEHTÄVIÄ
Voit toimia yrittäjänä tai alan mukaisissa työtehtävissä tuotteiden 
suunnittelu- ja valmistustehtävissä, palvelujen suunnittelu- ja 
toteuttamistehtävissä, ohjaustoiminnassa, teollisessa tuotan-
nossa, asiakaspalvelussa ja myyntityössä
sekä korjaus-, rakentamis- ja huoltotehtävissä. Alalla menes-
tyminen edellyttää sinulta hyviä kädentaitoja, ideointikykyä, 
muoto- ja tyylitajua sekä kykyä itsenäiseen, pitkäjännitteiseen ja 
taloudelliseen työskentelyyn. 

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Raviradantie

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:

Käsityön ohjaustoiminnan osaamisala
Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen  
taideteollisuusalalla ............................................................................10 osp
Käsityötaidon ohjaaminen  ..............................................................45 osp

Puusepänalan osaamisala
Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen  
taideteollisuusalalla  ...........................................................................10 osp
Puusepänalan tuotteen valmistaminen  ...................................45 osp

Tuotteen valmistamisen osaamisala
Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen  
taideteollisuusalalla  ...........................................................................10 osp
Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja  
valmistaminen ......................................................................................45 osp

Valinnaiset tutkinnon osat mm�: 
Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen ........................15 osp
Asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen  ...............................15 osp
Erikoistuminen taideteollisuusalalla ............................................15 osp
Huoltaminen taideteollisuusalalla ...............................................15 osp
Korjaaminen taideteollisuusalalla ................................................15 osp
Kulttuurilähtöinen tuotteistaminen ..............................................15 osp
Malliston suunnittelu ja toteuttaminen ......................................15 osp
Myyntitapahtuman toteuttaminen ...............................................15 osp

Yhteiset tutkinnon osat
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Jatkuva haku

TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Opiskelijatarina

Pieksämäellä opiskelevat rakennusalan 
opiskelija Eemil Markkanen ja liiketalouden 
opiskelija Juhani Härkönen lähtivät mukaan 
tutortoimintaan opiskelijatoiminnan ohjaajan 
kannustamana. ”Tutortoiminta on paitsi haus-
kaa, myös hyödyllistä – toiminnassa mukana 

olemisesta saa osaamispisteitä”, kertoo 
Härkönen tutorina olemisen eduista. ”Olen 
luonteeltani sosiaalinen ihminen, joten 
tutorina toimiminen kuulosti tosi muka-
valta. Tutorina pääsee tutustumaan uusiin 

ihmisiin ja olemaan mukana erilaisissa 
tapahtumissa”, toteaa Markkanen.

Markkanen ja Härkönen kertovat 
tutoreiden olevan mukana esimerkiksi esit-
telemässä Esedua jatko-opintoja pohtiville 
peruskoululaisille. ”Kun esimerkiksi 9. luok-
kalaiset tulevat tutustumaan, me tutorit 
olemme kertomassa Esedusta ja omasta 
alastamme opiskelijan näkökulmasta.” 
Tutorit ovat tärkeässä roolissa myös 
uusien opiskelijoiden ryhmäytymisessä. 
”Me tutorit olemme tärkeä osa aloittavien 
opiskelijoiden välisen ryhmähengen luo-
misessa”, avaa Markkanen tutortoiminnan 
tärkeyttä lukuvuoden alkaessa. 

TUTORIT OVAT 
RYHMÄHENGEN LUOJIA
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Designtekstiilien 
valmistaja
OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Designtekstiilien valmistajan opinnoissa korostuvat suunnit-
telu- ja kädentaidot. Opit soveltamaan perinteisiä työtapoja 
ja –tekniikoita nykyaikaan. Opit materiaalien, värien ja pintara-
kenteiden tuntemusta ja rakentamaan kankaan kangaspuihin 
sekä käyttämään alan erikoislaitteita sisustus- ja käyttötekstiilien 
valmistukseen. Opit kutomisen lisäksi mm. värjäystä, kankaan 
kuviointia eri menetelmin, huovuttamista ja kehräämistä. 

TYÖTEHTÄVIÄ
Designtekstiilien valmistajana voit toimia työntekijänä, tekstiili- 
tai sisustussuunnittelijan työparina tai yrittäjänä tekstiilialan 
käyttö- ja designtuotteita valmistavassa tai myyvässä 
yrityksessä. Tyypilliset työtehtävät liittyvät valmistukseen, 
korjaukseen, tekstiilialan asiakaspalveluun tai neuvonta- ja 
ohjaustehtäviin, esim. käsityökeskuksessa tai jossakin muussa 
alan palveluita tuottavassa yrityksessä. Voit työllistyä mm. teks-
tiilien vuokrausyritykseen, käsityöliikkeeseen tai kangaskauppaan 
asiakaspalvelutehtäviin. 

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Raviradantie

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen .....................30 osp
Osaamisesta ja tuotteista viestiminen ........................................10 osp
Designtekstiilien valmistaminen ...................................................45 osp

Valinnaisia tutkinnon osia 2 mm�:
Tekstiilikuitujen ja langan valmistaminen ..................................15 osp
Viimeistys ja värjäys .............................................................................15 osp
Erikoislaitteen hyödyntäminen valmistuksessa ......................15 osp
Ohjaustehtävissä toimiminen .........................................................15 osp

Yhteiset tutkinnon osat
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Jatkuva haku

TEKSTIILI- JA MUOTIALAN 
PERUSTUTKINTO

OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Opit tuntemaan erilaisia sisustusmateriaaleja, mitoittamaan 
sisustustekstiilit kohteeseen ja käyttötarkoitukseen sopiviksi, 
valmistamaan tuotteet laadukkaasti ja asentamaan ne paikoil-
leen. Voit painottaa opintoja joko ompelullisiin tai kudonnallisiin 
tekniikoihin. 

TYÖTEHTÄVIÄ
Sisustustekstiilien valmistajana voit toimia työntekijänä, sisus-
tussuunnittelijan työparina tai yrittäjänä sisustusalan tuotteita 
valmistavassa tai myyvässä yrityksessä, esim. sisustusliikkeissä, 
kangaskaupoissa ja sisustustavarataloissa. Voit toimia myös 
itsenäisenä yrittäjänä tai valmistaa tuotteita alihankintana 
muille yrityksille. Tyypilliset työtehtävät liittyvät valmistukseen, 
korjaukseen tai sisustusalan asiakaspalveluun. 

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Raviradantie

Sisustustekstiilien 
valmistaja

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen .....................30 osp
Osaamisesta ja tuotteista viestiminen ........................................10 osp
Sisustustekstiilien valmistaminen ................................................45 osp

Valinnaisia tutkinnon osia 2 mm�:
Tekstiili- ja muotialan kiertotaloustuotteen  
valmistaminen .......................................................................................15 osp
Erikoismateriaalien ja -tekniikoiden käyttäminen ..................15 osp
Erikoistuotteiden valmistaminen ...................................................15 osp
Tekstiili- ja muotialan projektissa toimiminen .........................15 osp

Yhteiset tutkinnon osat
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Jatkuva haku

Yhteishaku 

Yhteishaku 
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Mittatilausompelija

OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Mittatilausompelija on monipuolinen ammattilainen muodin 
ja tyylien kiehtovassa maailmassa. Alan opinnoissa opit kaiken 
suunnittelusta, materiaaleista, kaavoittamisesta, sovittamisesta 
ja ompelusta sekä erilaisista valmistustekniikoista. Myös muodin 
historia, värit ja tyylit, etiketin mukainen pukeutuminen sekä 
kulttuurit tulevat sinulle tutuiksi.  

Opit opintojen aikana eri työskentelyn vaiheet aina sekä 
yksilöllisen ja laadukkaan että piensarjana valmistettavan vaat-
teen suunnittelusta, materiaalien valinnasta ja kaavoituksesta 
sekä sovituksesta, että toteutuksesta valmiiseen, viimeisteltyyn 
vaatteeseen asti. Opit käyttö-, juhla- tai roolivaatteiden suun-
nittelussa ottamaan huomioon asiakkaan persoonallisuuden ja 
vartalon mittasuhteet. 

TYÖTEHTÄVIÄ
Mittatilausompelijana voit toimia työntekijänä, muotisuunnitte-
lijan työparina tai yrittäjänä vaatetusalan tuotteita valmistavassa 
tai myyvässä yrityksessä sekä puvustamoissa. Tyypilliset työteh-
tävät liittyvät valmistukseen, korjaukseen, muodistamiseen tai 
vaatetusalan asiakaspalveluun.  

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Raviradantie

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen  ....................30 osp
Osaamisesta ja tuotteista viestiminen  .......................................10 osp
Vaatteen valmistaminen mittatilaustyönä  ..............................45 osp 

Valinnaisia tutkinnon osia 2 mm�:
Kaavoittaminen .....................................................................................15 osp
Neuletuotteiden valmistaminen ...................................................15 osp
Tekstiili- ja muotialan tuotteiden  
korjaaminen ja muodistaminen  ....................................................15 osp
Nahkatuotteiden valmistaminen  ..................................................15 osp

Yhteiset tutkinnon osat
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Jatkuva haku

OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Muotiassistentin opinnoissa opit suunnittelemaan vaatteen 
valmistuksen ja valmistamaan vaatteen. Opit myös väri-, tyyli- ja 
trenditietoutta sekä tutustut erilaisiin tuotemerkkeihin ja muodin 
maailmaan. 

Opit ideoimaan alan tuotemerkkien, tuotteiden ja palveluiden 
markkinointia sekä viestintää ja tapahtumien organisointia. Opit 
lisäksi verkostoitumaan alan yritysten ja ammattilaisten kanssa 
sekä toimimaan aktiivisessa vuorovaikutuksessa yhteistyö-
kumppaneiden kanssa Opinnoissasi voit suuntautua erilaisiin 
vaatetusalan työtehtäviin kuten markkinointiin, tapahtumajärjes-
tämiseen, visualisointiin tai toimeksiantojen toteuttamiseen. 

TYÖTEHTÄVIÄ
Muotiassistenttina voit toimia työntekijänä, tiedottajan ja/tai 
markkinoinnista vastaavan henkilön työparina alan tuotteita 
myyvissä liikkeissä, erilaisissa tapahtumissa, messuilla koti- tai 
ulkomailla tai assistenttina muotialan kuvauksissa ja näytöksissä. 
Tyypilliset työtehtävät liittyvät eri tapahtumien, näytöksien ja 
messujen järjestelyihin, myyntiin, markkinointiin tai tiedottami-
seen muodin alalla. Voit työskennellä myös sekä vaatetusalan 
valmistuksen, että kaupan alan työtehtävissä ja projekteissa.

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Raviradantie

Jatkuva hakuMuotiassistentti
KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat
Tekstiili- ja muotialan tuotteen valmistaminen .....................30 osp
Osaamisesta ja tuotteista viestiminen ........................................10 osp
Muodin alalla toimiminen ...............................................................45 osp 

Valinnaisia tutkinnon osia mm�:
Stailaaminen  ..........................................................................................15 osp
Tekstiilin ja muodin vuokraustoiminta ........................................15 osp
Tekstiili- ja muotialan myyntitehtävissä toimiminen ............15 osp
Tekstiili- ja muotialan projektissa toimiminen .........................15 osp

Yhteiset tutkinnon osat
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Jatkuva haku

Yhteishaku 

Yhteishaku 
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It-tukihenkilö

Ohjelmistokehittäjä

OPINNOT SISÄLTÄVÄT
IT-tukihenkilönä opit hallitsemaan laitteistoja, ohjelmistoja, 
lähiverkkoja ja palvelimia. Opinnoissa syvennytään tietoverkkoihin, 
virtualisointiin, pilvipalveluihin ja tietoturvaan. Tämän alan tärkeitä 
kulmakiviä ovat kiinnostus jatkuvasti kehittyvää alaa kohtaan ja 
hyvät asiakas-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutaidot. Olet 
tiimityöläinen, jolle muuttuvat tilanteet ovat arkipäivää. 

TYÖTEHTÄVIÄ
IT-tukihenkilönä voit työskennellä tietokoneiden ja ohjelmistojen 
asennus-, huolto- ja myyntiyrityksissä sekä tietoliikenne- ja 
internetpalveluja tuottavissa yrityksissä. Tutkinnon suorittaneena 
IT-tukihenkilönä annat tietoteknistä apua tietokoneiden 
tai IT-palveluiden käyttäjille sekä hoidat ja ylläpidät muita 
työalueesi tietoteknisiä laitteita. 

Työtehtäviisi kuuluu ennen kaikkea asiakaspalvelutehtävät, 
joihin kuuluu mm. ongelmanratkaisu ja käyttäjien opastaminen 
vikatilanteissa. Tehtäviin kuuluu tyypillisesti laitteiston huoltoa ja 
ylläpitoa, verkkojen hallinta sekä ohjelmistojen käyttötukea. Voit 
toimia sekä etä- että lähitukena.

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Otavankatu 
Pieksämäki, Hiekanpää

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät ................................. 25 osp
Teknisessä tukipalvelussa toimiminen .......................................45 osp 

Valinnaiset tutkinnon osat: 
Järjestelmätuessa toimiminen .......................................................45 osp
Työtehtävien automatisointi komentokielellä .........................15 osp

Paikallisesti tarjottava tutkinnon osa: 
Sisällön tuotanto ...................................................................................15 osp 

Yhteiset tutkinnon osat:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Ohjelmistokehittäjänä osaat toimia koodarina tai työskennellä 
muissa ohjelmistoalan työtehtävissä omien vahvuuksiesi 
mukaisesti. Opintojesi aikana opit toimimaan erilaisissa 
ohjelmistoprojekteissa sekä suunnittelemaan, toteuttamaan ja 
testaamaan ohjelmistoja. Ammattisi kulmakiviä ovat kiinnostus 
jatkuvasti kehittyvää alaa kohtaan, pitkäjänteisyys sekä ongel-
manratkaisu- ja tiimityötaidot. Myös taiteellisuus ja kiinnostus 
grafiikkaa kohtaan ovat vahvuuksia, joita voi hyödyntää alalla. 

TYÖTEHTÄVIÄ
Ohjelmistokehittäjänä voit työskennellä ohjelmistotaloissa,
peli- ja tietojenkäsittelypalveluja tuottavissa yrityksissä sekä
tietotekniikkaa käyttävissä organisaatioissa. Työtehtäviisi voi
kuulua mm. erilaisten peli-, web- ja tietokantaohjelmistojen
ohjelmointia sekä dokumentointia. Ohjelmistokehittäjänä osaat
ohjelmoida, hyödyntää rajapintoja, käsitellä tietoa sekä käyttää
versionhallintaa. 

OPISKELUPAIKKA 
Mikkeli, Otavankatu 
Pieksämäki, Hiekanpää

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät ................................. 25 osp
Ohjelmointi .............................................................................................45 osp 
Ohjelmistokehittäjänä toimiminen ..............................................45 osp 

Valinnaiset tutkinnon osat: 
Ohjelmiston toteuttaminen ohjelmisto- 
komponenttikirjastolla.......................................................................30 osp 

Yhteiset tutkinnon osat:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN 
PERUSTUTKINTO

Jatkuva haku 

Jatkuva haku 

Yhteishaku 

Yhteishaku 
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Tietoverkkoasentaja
OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Tietoverkkojen rakentaminen, laitteiden asentaminen ja 
huoltotyöt vaatii tietoteknistä osaamista, kädentaitoa ja ja 
huolellisuutta työskentelyssä. Tietoverkkoasentajan ammatin 
opiskeluun tarvitset myös hivenen matematiikkaa ja englannin 
kielen kirjallista osaamista. Myös yhteistyötaidot ovat usein 
tarpeen. Tietoverkkoja on kaikkialla, on langallisia ja langattomia. 
Tietoverkkoasentaja on tämän päivän huippuammattilainen! 

TYÖTEHTÄVIÄ
Tietoverkkoasentajana voit työskennellä tietoliikenneverkkojen, 
tietoliikennelaitteiden ja -järjestelmien asennus- ja kunnos-
sapitotehtävissä alan yrityksissä. Työtehtävät voivat olla lähiverk-
kojen, internetin ja laajakaistan lisäksi myös keskusjärjestelmien, 
palvelin-, kulunvalvonta- ja turvalaitteiden sekä kaapelitelevisio- 
ja antennijärjestelmien asennustehtäviä. 

Valmistuttuasi osaat asentaa huoneistojen ja toimistokiinteis-
töjen tietoliikennejärjestelmiä ja niihin liittyviä tietoliikenneyhte-
yksiä, sekä päätelaitteita käyttäjän vaatimusten mukaisesti. 

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Otavankatu

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät ................................. 25 osp
Tietoverkkokaapeloinnit....................................................................45 osp 

Valinnaiset tutkinnon osat: 

Polku 1 
Tietoverkkolaitteiden asennus .......................................................45 osp
Kulunvalvonta- tai turvajärjestelmän asennus ......................30 osp

Polku 2
Tietoverkkolaitteiden asennus .......................................................45 osp
Kyberturvallisuuden ylläpitäminen .............................................30 osp 

Yhteiset tutkinnon osat:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Hyvinvointi- 
teknologia-asentaja 
OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Nykyaikainen yhteiskuntamme ei toimi ilman tietotekniikkaa! 
Hyvinvointiteknologia-asentajan opinnoissasi perehdyt 
elektroniikkaan, tietotekniikkaan ja robotiikkaan sekä niiden 
nykyaikaisiin sovelluksiin. Hyödynnät tekniikkaa laaja-alaisesti 
koti-, laitos- ja sairaalaympäristöissä.

TYÖTEHTÄVIÄ
Hyvinvointiteknologia-asentajana työskentelet teknisissä 
asennusliikkeissä-, hoito- ja kuntoutuslaitoksissa, sairaaloissa, 
alan teollisuudessa ja maahantuojilla. Työtehtäviin voi kuulua 
turvatekniikan-, tietokone- tietoliikenne-, terveydenhuoltojär-
jestelmien laiteasennukset sekä koti- ja palvelujärjestelmien 
asennustyöt.

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Otavankatu

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät ................................. 25 osp
Hyvinvointiteknologian käyttö asiakkaan  
arjessa selviytymisen tukena ...........................................................15 osp
Turvalaite- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmien  
asennus ..................................................................................................... 45osp

Valinnaiset tutkinnon osat: 
Hyvinvointiteknologialaitteiden huolto  
ja kunnossapito .....................................................................................30 osp
Kyberturvallisuuden ylläpitäminen .............................................30 osp

Yhteiset tutkinnon osat:
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

HUOM! 
Hyvinvointiteknologia-asentajan tutkinnon suorittaminen perustuu työvaltaiseen opiskeluun. 
Edellyttää soveltuvaa harjoittelupaikkaa.

Jatkuva haku 

Yhteishaku 

Jatkuva haku 

Yhteishaku 
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Turvallisuusvalvoja 
OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Turvallisuusalan opinnoissa saat laaja-alaiset perustiedot ja val-
miudet työskennellä, erikoistua tai jatkokouluttaa itseäsi kaikilla 
turvasektorin aloilla, joita ovat tekniikan alan työt, logistiikkatyöt, 
ympäristötyöt, palvelutyöt ja yksityisen turvallisuusalan työt. 
Opinnot sisältävät muun muassa vartiointi- ja pelastustoimintaa. 
Lisäksi perehdyt myös tietoturvallisuuteen. Opinnoissa sinut 
perehdytetään riskiarviointiin, turvallisuussuunnitteluun ja 
turvallisuuden ylläpitämiseen.

TYÖTEHTÄVIÄ
Turvallisuusvalvojana olet vastuussa asiakkaiden omaisuuden 
suojaamisesta, turvallisuuden ylläpitämisestä sekä henkilöiden 
kulunvalvonnasta. Turvallisuusalan perustutkinnon suoritta-
neena turvallisuusvalvojana voit erikoistua vartiointi-, pelastus- 
tai turvallisuustekniseen toimintaan. 

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Otavankatu

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Turvallisuusalan toiminta .................................................................45 osp

Valinnaiset tutkinnon osia mm�:
Vartiointitoiminta .................................................................................30 osp
Turvallisuustekninen toiminta ........................................................30 osp
Pelastustoiminta ..................................................................................30 osp
Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan  
perustoiminta .........................................................................................15 osp
Tietoturvallisuustoiminta ..................................................................15 osp
Kansainvälinen turvallisuustoiminta ............................................15 osp
Uhkatilanteiden hallinta .....................................................................15 osp
Turvajärjestelmien käyttö ..................................................................15 osp

Yhteiset tutkinnon osat
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
 

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO 

Jatkuva haku 

Välinehuoltaja 
OPINNOT SISÄLTÄVÄT
Opinnoissasi opit käyttämään turvallisesti työhön liittyviä koneita 
ja laitteita sekä ylläpitämään niiden toimintakuntoa. Muun 
muassa aseptinen toiminta, hyvien hygieniakäytäntöjen nou-
dattaminen ja infektioiden torjunta eri menetelmin on keskeisiä 
opintojesi sisältöjä. Opit välinehuoltoprosessin keskeiset vaiheet, 
kuten välineiden tarkistamisen ja desinfioinnin, pakkaamisen 
ja varastoinnin. Lisäksi opintojesi aikana opit tuntemaan 
huollettavat välineet nimeltään, perehdyt niiden ominaisuuksiin, 
erityismerkintöihin sekä huoltotapoihin.

TYÖTEHTÄVIÄ
Välinehuoltoala on jatkuvasti kehittyvä ala, jossa työtilanne on 
hyvä. Työ välinehuoltajana on vaihtelevaa ja monipuolista, ja 
sinulta edellytetään huolellisuutta sekä hyvää organisointikykyä. 
Välinehuoltajana voit toimia esimerkiksi erilaisissa puhdistami-
seen, desinfektioon ja sterilointiin liittyviä toimintoja ja palveluita 
tuottavissa työpaikoissa. Työpaikkanasi voi olla esimerkiksi 
välinehuoltokeskus, laboratorio, polikliniikat tai leikkausosastot.

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Otavankatu

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Pakolliset tutkinnon osat:
Infektioiden torjunta välineiden huoltotyössä .......................20 osp
Välineiden puhdistaminen ja desinfiointi ..................................30 osp
Välineiden pakkaamisprosessissa toimiminen ....................... 25 osp
Välineiden sterilointi ........................................................................... 25 osp
Prosessin ohjaus, tuotantojärjestelmien hyödyntäminen ja 
laatutyö välinehuoltotyössä ...........................................................20 osp

Valinnaiset tutkinnon osia mm�:
Välinehuolto suun terveydenhuollossa .................................... 25 osp
Välinehuolto toimenpideyksiköissä ............................................. 25 osp
Välinehuolto kliinisissä ja elintarvike- sekä kemianteollisuuden 
palveluyksiköissä .................................................................................. 25 osp
Terveydenhuollon logistiset palvelut ......................................... 25 osp
Huippuosaajana toimiminen ...........................................................15 osp
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen ......................................5 osp
Yrityksessä toimiminen ......................................................................15 osp
Yritystoiminnan suunnittelu .............................................................15 osp

Yhteiset tutkinnon osat
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

 

VÄLINEHUOLTOALAN PERUSTUTKINTO 

Jatkuva haku 

Huomaa, että turvallisuusalan perustutkinnon perusteet muuttuvat 1.8.2022 alkaen. Uudet tutkinnon perusteet löydät www.esedu.fi.

Huomaa, että välinehuoltoalan perustutkinnon perusteet muuttuvat 1.8.2022 alkaen. Uudet tutkinnon perusteet löydät www.esedu.fi.
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Tutkintoon valmentava  
koulutus - TUVA
 
TUVA eli tutkintokoulutukseen valmentava koulutus on 
tarkoitettu peruskoulun suorittaneille oppivelvollisille ja muille 
valmentavaa koulutusta tarvitseville, jotka ovat ilman toisen 
asteen tutkintoa. TUVA sopii sinulle, jos:

• Haluat valmistautua ammatilliseen koulutukseen tai lukioon 
tai miettiä eri vaihtoehtoja jatkosta.

• Haluat korottaa perusopetuksen arvosanojasi.

• Haluat opiskella osia ammatillisesta koulutuksesta ja/tai 
lukiosta.

• Haluat päästä tutustumaan työelämään ja eri 
koulutusvaihtoehtoihin.

• Tarvitset ja kaipaat yksilöllistä ohjausta ja tukea opinnoissasi 
ja arjessasi, sekä tulevaisuuden suunnittelussasi.

• Haluat vahvistaa suomen kielen taitoasi.

TUVA-koulutus suunnitellaan kullekin yksilöllisesti. Jokaiselle 
opiskelijalla laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämis-
suunnitelma. Koulutuksessa vahvistat perustaitojasi, samalla 
valmentautuen ammatillisen koulutuksen opintoihin. Harjoitat 
arjen taitoja sekä omia työelämätaitojasi. Opinnot sisältävät 
myös yksilöllistä opinto- ja uraohjausta. Sinulla on mahdollisuus 
korottaa perusopetuksen arvosanojasi ja opiskella ammatillisen 
koulutuksen osia. 

TUVA-koulutus kestää maksimissaan vuoden. Voit siirtyä jo 
aiemmin opiskelemaan lukio- tai ammatilliseen koulutukseen, 
jos olet saavuttanut tarvittavat valmiudet TUVA-opinnoissasi ja 
tiedät mitä haluat opiskella. 

OPISKELUPAIKKA
Mikkeli, Otavankatu

Yhteishaussa sekä jatkuvassa haussa
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Ammatti- ja  
erikoisammattitutkinnot 

ERIKOISAMMATTITUTKINNOT
• Erityisruokavaliopalvelujen eat: dieettikokki Mikkeli

• Johtamisen ja yritysjohtamisen eat Mikkeli

• Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen eat:  
 Työvalmentaja Mikkeli

• Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön eat Mikkeli

• Tuotekehitystyön eat Mikkeli

• Turvallisuusvalvojan eat Mikkeli

• Vanhustyön eat Mikkeli

Erikoisammattitutkinnon suoritettuasi voit työskennellä alan 
vaativimmissa työtehtävisssä.
Laajuus: 180 osp.

Kustannukset: 
Opiskelusta ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa  
peritään koulutusmaksu. Koulutusmaksu on  
tutkinnosta riippuen 250-500 euroa.

at = ammattitutkinto
eat = erikoisammattitutkinto
osp = osaamispiste

AMMATTITUTKINNOT
• Ajoneuvoalan at Mikkeli

• Energia-alan at: sähköverkkoasentaja Mikkeli

• Hieronnan at Mikkeli

• Isännöinnin at Mikkeli

• Kasvatus- ja ohjausalan at: 
 Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan   
ohjaaja Mikkeli

• Kuljetusalan at Mikkeli

• Leipomoalan at: 
 Kondiittorikisälli Mikkeli  
 Leipomoteollisuuden kisälli Mikkeli 
 Leipurikisälli Mikkeli

• Liiketoiminnan at Mikkeli, Pieksämäki

• Luontoalan at Mikkeli

• Lähiesimiestyön at Mikkeli

• Matkailupalvelujen at Mikkeli

• Pintakäsittelyalan at: rakennusmaalari Mikkeli

• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan at:  
 Kodinhuoltaja at Mikkeli 
 Laitoshuoltaja Mikkeli 
 Toimitilahuoltaja at Mikkeli 
 Kiinteistönhoitaja at Mikkeli 
 Tekninen kiinteistönhoitaja Mikkeli

• Ravintolan asiakaspalvelun at:  
 Tarjoilija at Mikkeli

• Ruokapalvelujen at:  
 Ravintolakokki Mikkeli 
 Suurtalouskokki Mikkeli

• Sähkö- ja automaatioalan at:  
 Sähköasentaja at Mikkeli

• Taideteollisuusalan at: 
 Sisustaja Mikkeli

• Talonrakennusalan at Mikkeli

• Terveysalan at: 
 Jalkojenhoitaja Mikkeli

• Turvallisuusalan at Mikkeli

• Vammaisalan at Mikkeli

• Yrittäjän at Mikkeli, Pieksämäki 
 
Ammattitutkinnon suoritettuasi voit työskennellä alan 
ammattityöntekijän tehtävissä. Tutkinto antaa kelpoisuuden 
ammattikorkeakouluopintoihin ja korkeakouluopintoihin 
johtaviin opintoihin. 
Laajuus: 120 tai 150 osp.

Täydennä
 osaa-

mistasi!



Etelä-Savon ammattiopisto
www.esedu.fi

PIEKSÄMÄKI 
Yhteishaku: puh. 040 305 6605 
Jatkuva haku: puh. 050 524 8682
hakupiste@esedu.fi

Keskuskatu
(Keskuskatu 32, 76100 Pieksämäki) 
• Hius- ja kauneudenhoitoala 
• Liiketoiminta 
• Ravintola- ja catering-ala 
• Sosiaali- ja terveysala 

Hiekanpää
(Pappilantie 9, 76130 Pieksämäki) 
• Autoala 
• Kone- ja tuotantotekniikka 
• Rakennusala 
• Sähkö- ja automaatiotekniikka 
• Tieto- ja viestintätekniikka 

Kuusitie
(Kuusitie 41, 76120 Pieksämäki) 
• Metsäala
• Autoalan korjaamotoiminta

TOIMIPISTEIDEN ESITTELY
MIKKELI
puh. 040 661 0394
hakupiste@esedu.fi

Otavankatu
(Otavankatu 4, 50100 Mikkeli)
• Elintarvikeala 
• Hius- ja kauneudenhoitoala
• Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala
• Liiketoiminta
• Matkailuala
• Ravintola- ja catering-ala
• Sosiaali- ja terveysala
• Sähkö- ja automaatiotekniikka
• Tieto- ja viestintätekniikka
• Turvallisala
• TUVA-koulutus
• Välinehuoltoala

Raviradantie 4-6
(Raviradantie 4-6, 50100 Mikkeli)
• Autoala 
• Kone- ja tuotantotekniikka
• Pintakäsittelyala 
• Puuteollisuus
• Puhtaus- ja kiinteistöpalveluala 
• Rakennusala 
• Taideteollisuusala 
• Talotekniikka 
• Tekstiili- ja muotiala 

Salosaari
(Metsäkouluntie 10, 50800 Mikkeli) 
• Luonnontuoteala
• Metsäala 
• Puutarhatalous 
• Maatalous 

Kinnari
(Kinnarinkatu 3, 50170 Mikkeli) 
• Kinnari on Esedun ja Raskasparin yhteinen 

logistiikka- ja kuljetusalan koulutus- ja 
palvelukeskus. Esedun logistiikka-alan 
ammattilaiset koulutetaan Kinnarissa.

Facebook  I  LinkedIn  I  Youtube 
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu 

Ota yhteyttä!
Meiltä Saat apua  

mm. seuraavissa asioissa:

- Koulutukseen  

 hakeutuminen

- Opintojen rahoitus

- Opiskelu Esedussa

LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS SOMESTA!

Instagram  I Twitter  I Snapchat  I Ask.fm  I Tiktok 
@esedufi 
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