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• Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Hayo (Huittinen, Kokemäki)
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• Ikaalisten lukio, Iklu (Ikaalinen)

• Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos, Kosol (Sastamala, Karkku)

• Mäntän seudun koulutuskeskus, MSKK (Mänttä-Vilppula)

• Petäjä-opisto (Hämeenkyrö, Kankaanpää, Karvia, Kihniö,  
Parkano ja Pomarkku)

• Pirkanmaan aikuislukio Piral (Hämeenkyrö, Ikaalinen, Jämsä,  
Keuruu, Parkano, Virrat, Sastamala)

• Ruoveden lukio, ratsastuslukio (Ruovesi)

• Tampereen palvelualan ammattiopisto, TPA (Tampere)

• Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, TKTO (Sastamala)

• Vammalan ammattikoulu, VAK (Sastamala)

• Ylä-Satakunnan musiikkiopisto (Ikaalinen, Kihniö, Parkano)

Karvia

Pomarkku

Saskyn hakuopas 2022-2023

Jäsenkunnat

Toimipisteet

OSAAVAT LUOVAT MAAILMOJA

Opiskele meillä ammattiin 
tai ylioppilaaksi tai täydennä 

osaamistasi. Saskyssa osaavat 
luovat maailmoja – yhdessä 

tehden. Tarjoamme ammatillista 
ja yleissivistävää koulutusta 

nuorille ja aikuisille Pirkanmaan 
ja Satakunnan alueella. 

Tästä oppaasta löydät tietoa 
koulutuksistamme ja niihin 

hakeutumisesta. Voit myös ottaa 
meihin yhteyttä, olemme täällä 
sinua varten! Lisää tietoa löydät 

myös osoitteesta sasky.fi
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Saskyn ammatilliset 
perustutkinnot, 
lukiokoulutus ja  
TUVA

Iis
ak

ki
, H

äm
ee

nk
yr

ö 
**

Iis
ak

ki
, P

ar
ka

no

O
sa

ra
 *

*

H
AY

O
, H

ui
tt

in
en

H
AY

O
, K

ok
em

äk
i *

*

Ik
ol

, I
ka

al
in

en

Ik
at

a,
 Ik

aa
lin

en

Ko
so

l, 
Sa

st
am

al
a 

(K
ar

kk
u)

 *
*

M
SK

K,
 M

än
tt

ä-
Vi

lp
pu

la
 *

*

TP
A,

 T
am

pe
re

TK
TO

, S
as

ta
m

al
a 

**

VA
K,

 S
as

ta
m

al
a 

**

Ik
aa

lis
te

n 
lu

ki
o

Pi
rk

an
m

aa
n 

ai
ku

is
lu

ki
o

Ru
ov

ed
en

 lu
ki

o

Automekaanikko s.13 X X X

Artesaani, 3D-tulostus ja 
mallintaminen s.40 X

Artesaani, asesepäntyö s. 41 X

Artesaani, erikoismetalli s. 41 X

Artesaani, hienopuuseppä s.42 X

Artesaani, huonekalujen entisöinti ja 
verhoilu s.43 X

Artesaani, kaiverrusala s.44 X *

Artesaani, kitaranrakennus s.45 X

Artesaani, korusuunnittelu ja 
valmistus s.46 X

Artesaani, kultasepänala s.44 X

Artesaani, kädentaitojen ohjaus s.48 X X *

Artesaani, lasinpuhallus s.47 X

Artesaani, lavasterakentaminen s.49 X

Artesaani, pienoismallinrakennus s.40 X

Artesaani, rakennusrestaurointi s.43 X

Artesaani, sisustusala s.48 X

Artesaani, sisustuslasi s.47 X

Artesaani, sisustus- ja 
tekstiilituotteiden valmistus s.50 X

Artesaani, pukeutuminen ja vaatetus 
s.51 X

Automaatioasentaja s.17 X X

Diagnostiikka-asentaja s. 13 X X

Hyvinvointiteknologia-asentaja s.34 X

Eläintenhoitaja s,38 X

IT-tukihenkilö s.35 X X X X

Kampaaja s.28 X X

Kiinteistönhoitaja s.25 X X

Kivirakentaja s.16 X

Kodinhuoltaja s.24 X X X

* Pohjakoulutusvaatimuksena lukio tai ammatillinen perustutkinto, haku suoraan oppilaitokseen
** Oppilaitoksessa asuntolamahdollisuus
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Kokki s.33 X X X X
Koneistaja s.14 X X X X
Kosmetiikkaneuvoja s.26 X X
Kosmetologi s.26 X X
Kuvallisen ilmaisun toteuttaja, 
graafinen suunnittelu s.52 X

Leipuri-kondiittori s.20 X X
Lentokoneasentaja s.21 X *

Lentokonehuoltaja s.21 X *

Levyseppähitsaaja s.14 X X X X
Luonnonvaratuottaja s.37 X
Luonto-ohjaaja s. 37 X
Lähihoitaja s.23 X X X X X
Maaseutuyrittäjä s.38 X X
Matkailupalvelujen tuottaja s.30 X
Mediapalvelujen toteuttaja, 
tapahtumatoteuttaminen s.52 X

Merkonomi s.36 X X X X
Ohjelmistokehittäjä s.35 X * X
Parturi s.28 X X
Pienkonemekaanikko s.13 X X
Prosessinhoitaja s.18 X
Putkiasentaja s.18 X X
Puuseppä s.19 X
Puutarhuri s.39 X
Sähköasentaja s.17 X X
Talonrakentaja s.16 X X X
Tarjoilija s.33 X X X
Toimitilahuoltaja s.24 X X X
TUVA-koulutus X X X X X
Vastaanottovirkailija s.30 X X
Ylioppilastutkinto s.58 X X X

Kaikilla aloilla voi ammatilisen perustutkinnon ohella suorittaa ylioppilastutkinnon (kaksoistutkinto).

* Pohjakoulutusvaatimuksena lukio tai ammatillinen perustutkinto, haku suoraan oppilaitokseen

** Oppilaitoksessa asuntolamahdollisuus

Koulutusta järjestetään kaikilla aloilla myös ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon suorittaneille. Lisätietoja 
saat opinto-ohjaajilta tai osoittteesta sasky.fi.
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Yleistä tietoa 
hakijalle
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Hakeminen
Saskyyn voit hakea opiskelemaan joko yhteishaus-
sa tai jatkuvassa haussa. Opinto-ohjaajat, oppilai-
tosten toimistot ja Saskyn hakijapalvelu neuvovat 
tarvittaessa koulutuksiin hakeutumisessa, joten ota 
meihin rohkeasti yhteyttä.

Sasky Avain

Saskyn hakija- ja uraohjauspalvelu, Sasky Avain 
auttaa kaikessa opintoihin liittyvässä ohjauksessa ja 
neuvonnassa. Sasky Avain auttaa kaikkia ammatil-
lisesta koulutuksesta ja lukio-opinnoista kiinnostu-
neita nuoria ja aikuisia, ohjausalan ammattilaisia ja 
työnantajia.

Sasky Avaimesta saat apua, kun mietit:

• soveltuvaa ammatillista koulutusta ja/tai tutkintoa

• eri koulutusvaihtoehtoja

• uraohjausta ja jatko-opintomahdollisuuksia

• koulutukseen hakeutumista (autamme myös 
hakemuksen tekemisessä)

• toimeentuloa opintojen aikana sekä muita  
edellytyksiä opiskeluun

• tutustumista oppilaitokseen

Ota yhteyttä:

puh. 040 590 0709 tai hakijapalvelu@sasky.fi 
Tarkemmat tiedot esim. palvelun aukioloajoista  
ja ajan varaamisesta löydät osoitteesta  
sasky.fi/avain

Yhteishaku

Toisen asteen yhteishaussa hakevat muut perus-
opetuksen päättäneet sekä vailla perusasteen 
jälkeistä tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevat. Laa-
jennettua oppivelvollisuutta koskevat säännökset 
tulivat voimaan vuoden 2021 alussa. Käytännössä 
se tarkoittaa sitä, että kaikilla keväällä 2021 tai sen 
jälkeen peruskoulunsa päättäneillä on hakeutu-

misoikeuden lisäksi velvollisuus hakeutua ja jatkaa 
perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa.

Lukion lisäksi ammatillisen koulutuksen vähintään 
kolmivuotinen perustutkinto antaa yleisen jatko- 
opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja 
yliopistoihin. Muistathan myös, että hyvin suoritettu 
kaksoistutkinto helpottaa opiskeluasi korkea-asteella. 

Näiden lisäksi voit jatkaa opintojasi suorittamalla 
ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

Jatkuva haku

Jatkuvan haun kautta voit hakea koulutukseen jous-
tavasti ympäri vuoden. Saskyn jatkuvassa haussa 
voit hakea koulutustarjontamme kaikkiin tutkintoi-
hin tai tutkinnonosiin. Jatkuvassa haussa voi hakea 
kuka tahansa, joka haluaa hankkia ammatillisen 
tutkinnon, kehittää ammatillista osaamistaan tai 
hakea lukiokoulutuksiimme. 

Jos et yhteishaun kautta saanut opiskelupaikkaa, 
kysy suoraan oppilaitoksista tietoja vapaista opiske-
lupaikoista. Kun suunnittelet opiskelua, kannattaa 
oppilaitoksiimme olla yhteydessä pitkin vuotta.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet
Joihinkin koulutuksiin haettaessa hakijoille järjeste-
tään pääsy- tai soveltuvuuskokeet. Pääsykokeissa 
voit osoittaa motivoituneisuuttasi, soveltuvuuttasi ja 
kiinnostustasi hakemallesi alalle. Kevään yhteishaun 
pääsy- ja soveltuvuuskokeet ajoittuvat huhti- ja tou-
kokuulle. Mahdollisista pääsy- ja soveltuvuuskokeis-
ta on maininta tutkintoesittelyssä. Hakijalle lähete-
tään kokeisiin erillinen kutsu. Joillakin aloilla hakijat 
tekevät myös ennakkotehtävän ennen pääsykokeita.

Harkintaan perustuva valinta

Oppilaitos voi ottaa opiskelijoita koulutuksiin myös 
yhteishaussa harkinnan perusteella. Tällöin valinta 
tehdään valintapistemääristä riippumatta. Yhteen 
hakukohteeseen voidaan ottaa harkinnanvaraisesti 
enintään 30 prosenttia opiskelijoista.

Seuraavilta sivuilta löydät yleistä tietoa opintoihin hakeutumisesta sekä muista 
opiskeluun liittyvistä asioista. Tarkempaa tietoa aiheista löydät sivuiltamme 
osoitteesta sasky.fi/opiskelijalle. Voit ottaa meihin myös yhteyttä, jos jokin asia 
jää mietityttämään, kerromme mielellämme lisää. Yhteystietojamme löydät tämän 
oppaan lopusta sekä osoitteesta sasky.fi/yhteystiedot.
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Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat:

• oppimisvaikeudet

• sosiaaliset syyt

• koulutodistusten puuttuminen tai todistusten 
vertailuvaikeus

• ulkomaalainen todistus

• tutkinnon suorittamiseen riittämätön 
tutkintokielen kielitaito

• sinulla on yksilöllistetty oppimäärä sekä 
äidinkielessä että matematiikassa.

Koulutustarpeesi ja edellytyksesi suoriutua opin-
noista arvioidaan ja otetaan huomioon, kun valinta-
pistemäärästä poiketaan.

SORA-laki
SORA-lain mukaan opiskelijalta voidaan peruuttaa 
opiskeluoikeus, jos hän on osoittautunut soveltu-
mattomaksi alalle, joka edellyttää alaikäisten parissa 
työskentelyä tai johon liittyy potilas-, asiakas- tai 
liikenneturvallisuutta taikka yleistä turvallisuutta 
koskevia vaatimuksia. Opiskelija voi olla alalle sovel-
tumaton esimerkiksi terveydentilan, toimintakyvyn, 
turvallisuuden vaarantamisen, rikosmerkinnän tai 
aiemman opiskeluoikeuden peruuttamisen takia.

Oppivelvollisuuden laajeneminen

Uusi oppivelvollisuuslaki tuli voimaan elokuussa 
2021. Sen myötä oppivelvollisuus laajeni ja toisen 
asteen opinnoista tuli maksuttomia laajennetun op-
pivelvollisuuden piiriin kuuluville nuorille. Jatkossa 
oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta 
tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tut-
kinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). 

Oppivelvollisuuden laajennus koskee kaikkia nii-
tä peruskoulunsa päättäviä nuoria, jotka saavat 
valmiiksi perusopetuksen oppimäärän 1.1.2021 tai 
sen jälkeen. Lain piirissä olevilla nuorilla on velvolli-
suus hakeutua ja jatkaa perusopetuksen jälkeisessä 
koulutuksessa. 

Opiskelun kustannukset
Ammatillisessa perusopetuksessa ja lukiokoulutuk-
sessa opiskelu on maksutonta ja koulupäivinä saa 
maksuttoman lounaan. Oppivelvollisuuslain tultua 
voimaan 1.1.2021 pääosa toisen asteen opintojen 
kustannuksista poistuu. Jatkossa perusopetuksensa 
keväällä 2021 tai sen jälkeen päättäneellä toisen as-

teen koulutus on kokonaan maksutonta sen vuoden 
loppuun saakka, kun hän on täyttänyt 20 vuotta tai 
suorittanut ko. opinnot loppuun. Opiskelun edellyt-
tämät oppimateriaalit, kuten lukiokirjat ja tietoko-
neet sekä ammatillisessa koulutuksessa työvälineet, 
-asut ja -aineet sekä yli seitsemän kilometrin koulu-
matkat ovat maksuttomia laissa mainituille opiskeli-
joille. Lukiokoulutuksessa kustannuksia voi muodos-
tua esimerkiksi vapaaehtoisista opintomatkoista.

Sasky voi joko tarjota opiskeluun tarvittavat mate-
riaalit ja välineet opiskelijoiden henkilökohtaiseen 
käyttöön koko opintojen ajaksi tai niitä voi olla saa-
tavilla oppilaitoksessa.

Saskyn on mahdollista periä kohtuullisia maksuja 
opintoja täydentävästä vapaaehtoisesta toiminnas-
ta, kuten opintoretkistä, vierailuista tai tapahtumista.

Ennen 1.8.2021 toisen asteen opinnot aloittaneille 
opiskelijoille kustannukset pysyvät ennallaan.

Sähköinen opiskelijakortti
Elokuusta 2022 lähtien Saskyn ammatillisten oppilai-
tosten opiskelijoilla on mahdollista hankkia käyt-
töönsä ilmainen Slice-opiskelijakortti. Digitaalisen 
opiskelijakortin lisäksi sovelluksessa on runsaasti 
opiskelijoille suunnattuja paikallisia ja valtakunnal-
lisia etuja. Korttia haetaan Wilman kautta, tilausoh-
jeet löytyvät osoitteesta sasky.fi/opiskelijakortti.

TUVA
Jos et vielä peruskoulun jälkeen tiedä, mitä haluaisit 
tehdä tai kaipaat lisää tietoa jatko-opintomahdol-
lisuuksista, sinun kannattaa hakeutua TUVAan eli 
tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen. 
TUVA antaa valmiuksia jatko-opintoihin hakeutumi-
seen ja tutkinnon suorittamiseen sekä auttaa sinua 
selkeyttämään jatko-opinto- ja urasuunnitelmiasi.

TUVAan haetaan yhteishaussa. Yhteishaun jälkeen 
vapaiksi jääneille paikoille voi hakea keväällä jatku-
vassa haussa. Saskyssa TUVA-koulutusta järjeste-
tään Tampereella, Mänttä-Vilppulassa, Sastamalas-
sa, Huittisissa ja Luoteis-Pirkanmaan alueella (jossa 
ensisijainen järjestämispaikkakunta Ikaalinen).  
Lisää tietoa TUVAsta löydät osoitteesta:  
sasky.fi/hakijalle/tuva/.

TUVA-koulutus on tarkoitettu oppijoille, jolla ei ole 
toisen asteen tutkintoa, ja jotka syystä tai toisesta 
tarvitsevat valmentavaa koulutusta. 
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TUVA-koulutus on suunnattu sekä oppivelvollisille 
että aikuisille, jotka tarvitsevat valmiuksia ja/tai oh-
jauksellista tukea siirtyäkseen lukiokoulutukseen tai 
ammatilliseen koulutukseen. 

Koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja suoritusaika 
enintään yksi vuosi. Opiskelija voi osallistua TU-
VA-koulutukseen myös lyhyemmän ajanjakson 
omien tavoitteidensa ja osaamistarpeidensa  
mukaisesti.

Ammatillisen tutkinnon rakenne

Ammatillisen perustutkinnon laajuus on 180 osaa-
mispistettä (osp). Tutkintoon sisältyy 145 osp am-
matillisia tutkinnon osia ja 35 osp yhteisiä tutkin-
non osia. Yhteisiä tutkinnon osia ovat viestintä- ja 
vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontie-
teellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämä-
osaaminen.

Jokaiseen tutkintoon sisältyy vähintään yksi pa-
kollinen ammatillinen tutkinnon osa. Valinnaisuus 
määritetään tutkintokohtaisesti.

Lukiokoulutuksen rakenne

Lukio on kolmivuotinen koulutus, jota järjestetään 
erikseen nuorten ja aikuisten oppimäärinä. Elokuus-
sa 2021 ja sen jälkeen alottaneille uusille opiske-
lijoille otettiin käyttöön uusi opetussuunnitelma. 
Muutos vanhaan opetussuunnitelmaan verrattaes-
sa näkyy lähinnä opintoviikkojen muuttumisena 
opintopisteiksi ja kurssien muuttumisena opinto-
jaksoiksi. Opintojaksot voivat koostua useammista 
oppiaineista, mutta eri oppiaineiden määrä suh-
teessa opintojen kokonaismäärään säilyy ennallaan. 
Myös pakollisten opintojen ja valinnaisten opintojen 
osuudet pysyvät samoina kuin vanhassa opetus-

suunnitelmassa. Jatkossa lukion koko oppimäärän 
suorittaakseen tulee nuorille tarkoitetussa lukiokou-
lutuksessa suorittaa vähintään 150 opintopistettä. 
Näistä vähintään 20 opintopistettä muodostuu 
valtakunnallisista valinnaisista opinnoista. Aikuisille 
tarkoitetussa lukiokoulutuksessa lukion oppimäärän 
laajuus on vähintään 88 opintopistettä.

Kaksoistutkinto

Kaksoistutkinnossa opiskelet ammatillisen perus-
tutkinnon lisäksi jatko-opinnoissa merkityksellisiä 
oppiaineita lukion tavoitteiden mukaisesti ja var-
mistat näin riittävän osaamisen korkea-asteen 
opinnoissa pärjäämiseen. Saskyn oppilaitoksissa voi 
suorittaa kaikilla koulutusaloilla ammatillisen perus-
tutkinnon ohella ylioppilastutkinnon. Halutessasi 
voit jatkaa lukion opintoja lukion koko oppimäärän 
suorittamiseen asti. Yhdistelmäopintojen suoritta-
minen kestää tavallisesti 3–4 vuotta. Yhteishaussa 
kaksoistutkinnosta kiinnostuneet opiskelijat hake-
vat haluamaansa ammatilliseen perustutkintoon. 
Päätös yhdistelmäopintojen aloittamisesta tehdään 
oppilaitokseen hyväksymisen jälkeen.

HOKS ja henkilökohtaistaminen

Opiskelijoilla on erilaisia tavoitteita; osalla tavoittee-
na on koko tutkinnon suorittaminen ja osalla vain 
joidenkin tutkinnon osien suorittaminen. Opiske-
lijalla voi olla myös aiemmin hankittua osaamista, 
joka otetaan huomioon. Opintojen henkilökohtais-
taminen tarkoittaa sitä, että jokaiselle ammatillisen 
koulutuksen opiskelijalle suunnitellaan ja toteute-
taan hänen tarpeitaan vastaava opintopolku. Nämä 
suunnitelmat kirjataan opintojen alkuvaiheessa 
tehtävään, henkilökohtaiseen osaamisen kehittä-
missuunnitelmaan eli HOKSiin.
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Aiemmin hankittu osaaminen

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen otetaan 
huomioon. 180 osp laajuinen ammatillinen perus-
tutkinto kestää peruskoulupohjaisena n. kolme 
vuotta. Opiskeluajan pituus riippuu opiskelijan 
omista valinnoista, aiemmista opinnoista ja työko-
kemuksesta. Aiemmin hankittu osaaminen voidaan 
hyväksyä osaksi tutkintoa, jolloin vältetään opinto-
jen päällekkäisyyttä ja lyhennetään opiskeluaikaa.

Erityinen tuki 

Erityisellä tuella tarkoitetaan opiskelijan yksilöllisiin 
tarpeisiin, tavoitteisiin ja valmiuksiin perustuvaa, 
suunnitelmallista pedagogista tukea sekä erityisiä 
opetus- ja opiskelujärjestelyjä.

Opiskelijalle tehdään HOKS-keskustelun yhteydes-
sä tarvittaessa erityisen tuen suunnitelma, jossa 
suunnitellaan erityisen tuen muodot opiskelijan val-
miuksien, tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Koska 
opiskelijoiden erityisen tuen tarpeet ovat yksilöllisiä, 
ovat myös tukimuodot yksilöllisiä. Erityinen tuki 
suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa, alaikäi-
sen opiskelijan kohdalla myös huoltaja on mukana 
tukitoimien suunnittelussa.

Työpaikalla järjestettävä koulutus
Työpaikalla järjestettävä koulutus on osa amma-
tillista tutkintoa. Oppiminen tapahtuu työpaikoilla 
aidoissa työtilanteissa. Työelämän taitoja opitaan 
joko koulutussopimuksella tai oppisopimuksella. 
Työelämäjaksoilla ammatillinen osaaminen arvioi-
daan näytöllä. Näytössä opiskelija osoittaa arvioijille, 
miten hyvin hän on suorittanut työelämän vastaa-
van ammattitaidon.

Koulutusopimus

Koulutussopimus on määräaikainen sopimus, jolloin 
opiskelija ei ole työsuhteessa yritykseen. Sopimuk-
sen pohjana toimii opiskelijan henkilökohtainen 
osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Työelä-
mäjakson suorittaminen kansainvälisessä ympäris-
tössä on myös mahdollista.

Koulutussopimuksessa

• Opiskelija ei ole työsuhteessa.

• Opiskelijalle ei makseta palkkaa.

• Työnantajalle ei makseta koulutuskorvausta.

• Sovitaan tutkinnon osa kerrallaan.

Oppisopimus

Oppisopimus on määräaikainen sopimus, josta 
opiskelijalle maksetaan työstä työehtosopimuksen 
mukaista palkkaa. Oppisopimuksella on mahdollista 
kerryttää opintoja myös esim. oman opiskelualan 
kesätöissä. Oppisopimuksella voi suorittaa joko 
tutkinnon osia tai koko tutkinnon.

Opiskelija etsii itse työpaikan, jonka jälkeen työn-
antaja, opiskelija ja Saskyn edustaja suunnittelevat 
toteutuksen yhdessä.

• Oppisopimus perustuu määräaikaiseen työ- tai 
virkasuhteeseen.

• Opiskelijalle maksetaan palkkaa.

• Työnantajalle voidaan tapauskohtaisesti maksaa 
koulutuskorvausta.

• Oppisopimus voidaan sopia tutkinnon osaan tai 
kerralla koko tutkintoon.

Väyläopinnot ammattikorkeakouluun

• Väyläopinnot sisällytetään osaksi toisen asteen 
ammatillista tutkintoa.

• Suora polku ammattikorkeakouluun ilman  
todistusvalintaa tai pääsykoetta

• Saskyn oppilaitokset tekevät yhteistyötä eri  
ammattikorkeakoulujen kanssa.

• Väyläopintoihin osallistumisen mahdollisuudet, 
koulutusalat, sisältö sekä hakeminen vaihtelevat 
riippuen ammattikorkeakoulusta.

Kansainvälisyys
Saskyn jokaisessa oppilaitoksessa opiskelijalla on 
mahdollisuus osallistua kansainvälisyystoimintaan. 
Saskylle myönnetyn Erasmus+ akkreditoinnin an-
siosta apurahoja kv-jaksoille on tarjolla vuosittain 
ainakin vuoteen 2027 asti – sekä ammatillisen että 
yleissivistävän koulutuksen opiskelijoille. 

Saskyn ammatillisessa koulutuksessa on tarjolla 
kansainvälisyyspolku, jonka puitteissa voi suorit-
taa jopa 15-24 osaamispistettä. Kansainvälisyys-
polulla osaamista voi kartuttaa esim. lähtemällä 
vaihtoon Eurooppaan tai osallistumalla Saskyn 
muihin kv-hankkeisiin. Kansainvälistä osaamista 
voi kerätä myös kotimaassa osallistumalla esim. 
kv-tutortoimintaan tai digitaaliseen kv-yhteistyöhön 
tai hakeutumalla kv-työympäristöön kotimaassa. 
Akkreditoinnin myötä kv-polkua kehitetään myös 
lukio-opiskelijoille. 
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Esports
Sasky esports on vapaavalintainen opintokokonai-
suus osana Saskyn toisen asteen tutkintoja. Vuoden 
kestävä opintokokonaisuus pitää sisällään kolme 
e-urheilijalle tärkeää opintokokonaisuutta: 

• fyysinen valmennus

• urheilijan tuki

• henkilökohtainen kehitys 

Opinnoissa saat työkaluja ja kokemusta e-urheilijan 
polullesi. Opintoja on tällä hetkellä tarjolla Saskyssa 
seuraavissa oppilaitoksissa: 

• Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto

• Ikaalisten kauppaoppilaitos

• Ikaalisten lukio

• Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

• Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos

• Mäntän seudun koulutuskeskus 

• Ruoveden lukio

• Tampereen palvelualan ammattiopisto

• Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

• Vammalan ammattikoulu

Opiskelijahuolto
Saskyn opiskelijoille kuuluvia opiskelijahuollon 
palveluita ovat esim. koulutusohjaajan, tervey-
denhoitajan, kuraattorin ja psykologin palvelut. 
Opinto-ohjaajat antavat opiskelijoille tarvittaessa 
henkilökohtaista ohjausta. Heiltä saa myös tietoja 
jatko-opinnoista sekä apua urasuunnitteluun.

Opiskelijana voit rohkeasti ottaa yhteyttä opiskelija-
huollon henkilöstöön niissä asioissa, jotka mietityt-
tävät. He ovat Saskyssa sinua varten.

Opiskelijahuolto on yksilöllistä sekä yhteisöllistä, 
mikä tarkoittaa kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla 
edistetään opiskelijoiden:

• oppimista

• hyvinvointia

• terveyttä

• sosiaalista vastuullisuutta

• vuorovaikutusta

• osallisuutta

• sekä opiskeluympäristön terveellisyyttä, turvalli-
suutta ja esteettömyyttä.

Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa toteuttavat kaikki opis-
keluhuollon toimijat yhdessä.

Tutustuminen oppilaitoksiin

Saskyn oppilaitoksiin on mahdollista tulla myös 
tutustumaan, jos yleiset olosuhteet sen mahdollista-
vat. Tutustumiskäynnit sovitaan oppilaitosten opin-
to-ohjaajien kanssa, heidän yhteystietonsa löytyvät 
tämän oppaan lopusta.

Oppilaitoksissa järjestetään olosuhteiden salliessa 
myös avointen ovien päiviä, ammattipäiviä ja muita 
yhteisiä tutustumistilaisuuksia. Niistä tiedotetaan 
mm. Saskyn nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Saskyn instagram -tililtä (@saskyofficial) löytyy 
oppilaitosten videoesittelyitä. Esittelyt löytyvät 
stoorien kohokohdista oppilaitoksittain ja niissä 
mm. opinto-ohjaajat, opettajat ja opiskelijat kertovat 
Saskyn koulutustarjonnasta ja opiskelusta Saskyssa. 
Stooreissa pääset myös tutustumaan oppimisympä-
ristöihin ja näkemään eri alojen opiskelua käytän-
nössä.

Eri tapoja tutustua Saskyn oppilaitoksiin ja koulutus-
tarjontaan:

• oppilaitosten sivut osoitteessa sasky.fi

• avoimet ovet

• ammattipäivät

• muut, opinto-ohjaajien kanssa sovitut vierailut, 
joko yksin tai ryhmän kanssa

• somekanavat (Instagram, Facebook, YouTube)
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Saskyn 
koulutus-
tarjonta
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AUTOMEKAANIKKO * 
DIAGNOSTIIKKAMEKAANIKKO ** 

Ajoneuvoalan perustutkinto,  
ajoneuvotekniikan osaamisala

Auto- ja diagnostiikkamekaanikkoja työskentelee 
autoliikkeissä, autokorjaamoissa ja kuljetusliikkeis-
sä. He voivat työskennellä myös ajoneuvokoreja, 
erikoisajoneuvoja ja asuntovaunuja valmistavassa 
teollisuudessa.

Auto- ja diagnostiikkamekaanikko korjaa henkilö-, 
paketti- ja kuorma-autoja sekä tekee niille määrä- 
aikaishuoltoja. Myös pienkoneet ja raskaankaluston 
työkoneet voivat olla auto- ja diagnostiikkamekaani-
kon työkohteita.

Autoalan toimintaympäristö on kansainvälinen ja 
verkostoitunut. Alalla tarvitaan monipuolisia osaa-
jia. Työ vaatii monipuolista tekniikan hallintaa ja 
kädentaitoja. Asiakaslähtöisyys ja palvelun laadun 
merkitys korostuu kaikissa tehtävissä. Työnkuva 
on kokonaisvaltainen asiakaspalveluprosessi, joka 
sisältää työtilauksen vastaanottamisen, työn toteu-
tuksen ja luovutuksen.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• kiinnostus tekniikkaan
• kädentaidot
• asiakaslähtöisyys

TYÖPAIKKOJA:

• autokorjaamot
• autoliikkeet
• kuljetusliikkeet

TOIMIPISTEET:

• Ammatti-instituutti Iisakki (Hämeenkyrö) *, **
• Mäntän seudun koulutuskeskus *, **

• Vammalan ammattikoulu *

PIENKONEMEKAANIKKO 

Ajoneuvoalan perustutkinto,  
ajoneuvotekniikan osaamisala

Pienkonemekaanikko huoltaa ja korjaa yleisimpiä 
moottorikäyttöisiä pienkoneita ja työlaitteita. Hän 
osaa toimia korjaamo- ja asiakaspalvelutehtävissä 
sekä varaosamyynnissä. Hänen tehtäviinsä kuuluu 
myös valita huollossa ja korjauksessa käytettävät 
työmenetelmät.

Ammatissa tarvitaan pitkäjänteisyyttä, huolellisuut-
ta, tarkkuutta, asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustai-
toja.

Pienkonemekaanikkoja työskentelee mm. pienko-
neiden myyntiliikkeissä, konekorjaamoissa sekä  
kiinteistöhuoltoyrityksissä. 

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• kiinnostus tekniikkaan

• kädentaidot

• asiakaslähtöisyys

TYÖPAIKKOJA:

• pienkoneiden myyntiliikkeet

• konekorjaamot

• kiinteistönhuoltoyritykset

TOIMIPISTEET:

• Mäntän seudun koulutuskeskus

• Vammalan ammattikoulu

Pienkonemekaanikko
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KONEISTAJA 

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, 
tuotantotekniikan osaamisala

Koneistaja valmistaa metallisia kappaleita ja koneen 
osia erilaisten työstömenetelmien avulla. Käsikäyt-
töisten koneiden lisäksi osia valmistetaan tietoko-
neohjatuilla työstökoneilla. Ammatissa tarvitaan 
työstötekniikoiden, työkoneiden ja käytettävien 
materiaalien tuntemusta sekä tarkkuutta, huolelli-
suutta ja yhteistyötaitoja.

Koneistajat työskentelevät pääasiassa metallialan 
yrityksissä konepajojen ja metalliverstaiden palve-
luksessa. Ensimmäisen vuoden lopussa opiskelija 
valitsee, suuntautuuko koneistajaksi vai levyseppä-
hitsaajaksi.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• työpiirustusten lukutaito ja hahmotuskyky

• huolellisuus ja tarkkuus

• yhteistyötaidot

TYÖPAIKKOJA:

• metallialan yritykset

• konepajat

TOIMIPISTEET:

• Ammatti-instituutti Iisakki (Hämeenkyrö ja 
Parkano)

• Mäntän seudun koulutuskeskus

• Vammalan ammattikoulu

LEVYSEPPÄHITSAAJA 

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, 
tuotantotekniikan osaamisala

Levyseppähitsaaja valmistaa metallilevyistä työpii-
rustusten mukaisia tuotteita käyttämällä erilaisia 
manuaali- ja tietokoneavusteisia levytyö- ja hitsaus-
laitteita. Ammatissa tarvitaan metallin työstöteknii-
koiden hallinnan ja materiaalituntemuksen lisäksi 
mm. työpiirustusten lukutaitoa, laatutietoisuutta ja 
yhteistyötaitoja.

Levyseppähitsaajia työskentelee konepajoilla, 
verstailla, telakoilla, korjaamoilla ja tehtaissa. Levy-
seppähitsaajia voi työskennellä myös muilla aloilla 
kuten esim. rakennusteollisuudessa. Ensimmäisen 
vuoden lopussa opiskelija valitsee, suuntautuuko 
koneistajaksi vai levyseppähitsaajaksi.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• työpiirustusten lukutaito ja hahmotuskyky

• huolellisuus ja tarkkuus

• yhteistyötaidot

TYÖPAIKKOJA:

• konepajat

• telakkateollisuus

• korjaamot

TOIMIPISTEET:

• Ammatti-instituutti Iisakki (Hämeenkyrö ja 
Parkano)

• Mäntän seudun koulutuskeskus

• Vammalan ammattikoulu

Your only limit is you!
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Koneistaja

Levyseppähitsaaja
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TALONRAKENTAJA

Rakennusalan perustutkinto,  
talonrakennuksen osaamisala

Talonrakentaja on rakennusalan monitaitoinen 
ammattilainen, jonka monipuolisiin tehtäviin voivat 
kuulua lähes kaikki talonrakennuksen ja betoni-
rakentamisen työt. Hän työskentelee työmailla, 
joilla rakennetaan uutta tai peruskorjataan vanhaa. 
Ammatissa tarvitaan kädentaitoja, ongelmanratkai-
sukykyä, itsenäistä työskentelyotetta ja myös hyvää 
fyysistä kuntoa.

Talonrakentajat työskentelevät pääasiassa raken-
nusliikkeiden ja rakennustuoteteollisuuden palve-
luksessa.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• kädentaidot

• ongelmanratkaisukyky

• työpiirustusten lukutaito ja hahmotuskyky

• fyysinen kunto

TYÖPAIKKOJA:

• rakennusurakointiliikkeet

• rakennusteollisuus

• rakennustarvikeliikkeet

• yrittäjyys

TOIMIPISTEET:

• Ammatti-instituutti Iisakki (Hämeenkyrö)

• Mäntän seudun koulutuskeskus

• Vammalan ammattikoulu

KIVIRAKENTAJA 

Rakennusalan perustutkinto,  
kivialan osaamisala

Kivirakentaja on monipuolinen osaaja, joka tuntee 
kiven rakenteen ja hallitsee eri kiventyöstömene-
telmät automatiikkaa, tietotekniikkaa sekä hyviä 
kädentaitoja apuna käyttäen.  Kivirakentaja tekee ul-
koalueiden, sisätilojen ja rakennusten kiviasennus-
töitä. Ammattitaitoinen kivirakentaja osaa työstää ja 
muokata kiveä sekä tehdä siitä esineitä, rakenteita 
ja tuotteita. Ammatissa tarvitaan loogista ajatteluky-
kyä, tarkkuutta ja kädentaitoja.

Kivirakentajia työskentelee luonnonkiviteollisuudes-
sa ja -louhoksilla sekä rakennusliikkeissä ja betoni-
teollisuudessa. Kivirakentaja voi työskennellä myös 
korjaus- ja uudisrakennustyömailla, elementtejä 
valmistavassa teollisuudessa, myynnissä ja markki-
noinnissa sekä itsenäisenä yrittäjänä.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• kädentaidot

• tarkkuus ja huolellisuus

• yhteistyötaidot

TYÖPAIKKOJA:

• rakennusurakointiliikkeet

• teollisuus

• rakennustarvikeliikkeet

TOIMIPISTE:

• Vammalan ammattikoulu

Kivirakentaja
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AUTOMAATIOASENTAJA

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Automaatioasentaja asentaa, käyttää, huoltaa ja 
tekee kunnossapidon tehtäviä teollisuuden säh-
kökoneille ja -laitteille. Automaatioasentajat ovat eri-
koistuneet teollisuuden sähköasentajiksi. Teknisen 
osaamisen lisäksi ammatissa tarvitaan kykyä itsenäi-
seen työskentelyyn ja yhteistyötaitoja.

Automaatioasentajia työskentelee teollisuusyrityk-
sissä, vesilaitoksilla sekä elintarvike- ja lääketeolli-
suudessa. Automaatioasentajat voivat työskennellä 
myös sähköasentajan tehtävissä.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• tekninen osaaminen

• huolellisuus

• yhteistyötaidot

• hyvä värinäkö

TYÖPAIKKOJA:

• teollisuusyritykset

• vesilaitokset

• elintarvike- ja lääketeollisuus

TOIMIPISTEET:

• Ammatti-instituutti Iisakki (Hämeenkyrö)

• Mäntän seudun koulutuskeskus

SÄHKÖASENTAJA 

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Sähköasentaja tekee rakennustyömailla sähkö-, 
tele- ja muiden järjestelmien asennuksia sekä 
korjaa ja huoltaa sähkölaitteita teollisuus- ja ener-
gialaitoksissa sekä huoltoliikkeissä. Sähköasentaja 
voi tehdä myös erilaisten hälytys- ja valvontajärjes-
telmien asennus- ja huoltotöitä. Lisäksi sähköasen-
tajan työhön kuuluu muun muassa sähköpiirustus-
ten ja asennusohjeiden lukemista ja soveltamista 
sekä asennustarvikeluetteloiden sekä aikakaavioi-
den laatimista. Ammatissa tarvitaan teknistä taitoa, 
tarkkuutta ja huolellisuutta sekä kykyä itsenäiseen 
työskentelyyn ja ryhmätyötaitoja.

Sähköasentajia työskentelee sähköurakointiliik-
keissä, energiateollisuudessa, elektroniikka- ja 
sähköteollisuudessa sekä kone- ja metallituoteteol-
lisuudessa.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• tekninen osaaminen

• huolellisuus

• yhteistyötaidot

• hyvä värinäkö

TYÖPAIKKOJA:

• sähköliikkeet

• elektroniikka- ja sähköteollisuus

• kone- ja metalliteollisuus

TOIMIPISTEET:

• Ammatti-instituutti Iisakki (Hämeenkyrö)*

• Vammalan ammattikoulu

Sähköasentaja

*Opiskelija saa sekä sähköasentajan että automaatioasentajan tutkinnon opintojensa aikana.
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PUTKIASENTAJA 

Talotekniikan perustutkinto,  
putkiasennuksen osaamisala

Putkiasentaja on talotekniikan ammattilainen, joka 
asentaa, korjaa ja huoltaa rakennusten lämpö-, vesi- 
ja ilmastointijärjestelmiä sekä -laitteita. Ammatissa 
tarvitaan LVI-tekniikan tuntemusta, kädentaitoja, 
oma-aloitteisuutta, ongelmanratkaisutaitoja sekä 
kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja ryhmätyöhön. 
Myös asiakaspalvelutaidot ovat tarpeen.

Putkiasentajia työskentelee LVI-alan yrityksissä, 
rakennus- ja energiateollisuudessa sekä kiinteistö-
huoltoyhtiöissä.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• tekninen osaaminen

• huolellisuus

• yhteistyötaidot

TYÖPAIKKOJA:

• alan yritykset 

• kiinteistöjen huoltoliikkeet

• yrittäjyys

TOIMIPISTEET:

• Ammatti-instituutti Iisakki (Hämeenkyrö)

• Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, 
Kokemäen yksikkö

PROSESSINHOITAJA 

Prosessiteollisuuden perustutkinto,  
paperiteollisuuden osaamisala

Prosessinhoitaja tekee prosessin säätötoimia, 
suorittaa pieniä päivittäisiä huolto- ja korjaustöitä, 
valvoo laitteistojen kuntoa ja tuotteen laatua sekä 
toimii yhteistyössä kunnossapitohenkilöstön kans-
sa. Ammatissa tarvitaan huolellisuutta, tarkkaavai-
suutta ja vastuullisuutta sekä soveltuvuutta vuoro-
työhön.

Prosessinhoitajia työskentelee kemian-, paperi-, 
elintarvike- ja panimoteollisuudessa sekä vedenpuh-
distamoissa ja voimalaitoksissa.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• hyvät vuorovaikutustaidot

• huolellisuus

• vastuullisuus

• soveltuvuus vuorotyöhön 

TYÖPAIKKOJA:

• puu- ja paperiteollisuus

• energiantuotanto- ja vesihuoltolaitokset

• biopohjaisten pakkausten ja biopolttoainei-
den tuotannon ohjauksessa

TOIMIPISTE:

• Ammatti-instituutti Iisakki (Hämeenkyrö)

Prosessinhoitaja
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PUUSEPPÄ 

Puuteollisuuden perustutkinto,  
puusepänteollisuuden osaamisala

Puuseppä valmistaa huonekaluja, kalusteita ja 
puusisustuksia massiivipuusta ja levymateriaa-
leista. Puuseppä osaa erilaisten materiaalien 
työstön yhteydessä käyttää puusepänalan liitok-
sia ja rakenteita sekä erilaisia pintakäsittelyme-
netelmiä. Hän osaa käyttää puualan koneita ja 
-laitteita oikein ja turvallisesti. Puusepän työteh-
täviin voi kuulua myös korjaus- ja asennustyötä. 
Työtehtäviin kuuluu asiakaspalvelua ja työn suun-
nittelua. Kädentaitojen lisäksi työssä tarvitaan 
huolellisuutta, tarkkuutta ja laatutietoisuutta.

Puuseppä voi työskennellä puusepäntehtaissa 
ja -verstaissa, huonekalu- ja rakennuspuusepän-
teollisuudessa tai yrittäjänä.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• kädentaidot

• työpiirustusten lukutaito ja hahmotuskyky

• huolellisuus

• asiakaspalvelutaidot

TYÖPAIKKOJA:

• huonekalu- ja rakennusteollisuus

• puusepänverstaat

• yrittäjyys

TOIMIPISTE:

• Vammalan ammattikoulu

Just 

do it!

Puuseppä
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LEIPURI-KONDIITTORI 

Elintarvikealan perustutkinto,  
leipomoalan osaamisala

Leipuri-kondiittori on leipomoalan ammattilainen, 
joka valmistaa mm. leipiä, täytekakkuja, kääretort-
tuja, leivoksia ja pikkuleipiä. Kondiittorin työhön voi 
kuulua myös tuotteiden myyntiä. Työ on käsityöval-
taista, mutta siihen kuuluu myös erilaisten laitteiden 
käyttöä. 

Ammatissa tarvitaan sorminäppäryyttä, tarkkuutta, 
fyysistä kuntoa sekä asiakaspalvelutaitoja.

Leipuri-kondiittoreita työskentelee leipomoissa, 
konditorioissa, kahviloissa, ravintoloissa, pitopalve-
luyrityksissä, myymälöiden paistopisteissä ja leipä-
osastoilla.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• kädentaidot ja huolellisuus

• hygieenisyys

• asiakaspalvelutaidot

TYÖPAIKKOJA:

• leipomot

• paistopisteet

• pitopalveluyritykset

• kahvila-konditoriat

TOIMIPISTEET:

• Tampereen palvelualan ammattiopisto

• Vammalan ammattikoulu

Leipuri-kondiittori
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LENTOKONEHUOLTAJA JA 
LENTOKONEASENTAJA 

Lentokoneasennuksen perustutkinnon  
osatutkinto A-taso (lentokonehuoltaja,  
kesto 15 kk)

Pohjakoulutusvaatimuksena on ammatillinen perus-
tutkinto, lukio tai vastaavat tiedot. Koulutus alkaa 
elo- ja tammikuussa.

Lentokoneasennuksen B-tason perus- 
tutkinto B1.1/B1.2 (lentokoneasentaja,  
kesto n. 2–3 vuotta)

Tarkoitettu A-tason suorittaneille, ilmailuteollisuu-
desta kokemusta omaaville tai siellä työskentelevil-
le. Toteutetaan monimuoto-opintoina, mahdollista 
suorittaa joustavasti työn ohessa.

Lentokonehuoltajan/-asentajan työhön kuuluu eri 
laajuisia määräaikaishuoltoja, päivittäisiä tarkastuk-
sia, vikakorjauksia ja laitevaihtoja. Tehtäviin kuu-
luu lisäksi järjestelmien testauksia ja rakenteiden 
korjauksia. Lentokonehuoltajan/-asentajan työ on 
pääsääntöisesti ryhmätyötä. Ammatissa tarvitaan 
vahvaa teknistä osaamista ja siinä korostuvat oikea 
asenne, luotettavuus, vastuullisuus ja huolellisuus.

Lentokonehuoltajat/-asentajat työllistyvät tyypillises-

ti ilmailuteollisuuteen, lentoyhtiöihin, huoltoyrityk-
siin sekä Ilmavoimiin.

Lentokoneasennuksen perustutkinto on PART-
147/66 B1/B1.2 -tason koulutusta, jota säätelee 
Euroopan unionin yhteisen ilmailuviranomaisen, 
EASA:n (European Aviation Safety Agency) määräyk-
set, joiden tavoitteena on yhdenmukaistaa alan toi-
minnot ja menettelytavat kaikissa Euroopan maissa. 
Ilmailuviranomainen vaatii ennen työssäoppimisen 
alkua opiskelijoilta myös suppean turvallisuusselvi-
tyksen.

Koulutus on SORA-lain säätelemää, hakijat kutsu-
taan valintahaastatteluun.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• tarkkuus, huolellisuus ja järjestelmällisyys

• tekninen osaaminen

• vastuullisuus

TYÖPAIKKOJA:

• ilmailuteollisuus

• lentoyhtiöt

• puolustusvoimat

TOIMIPISTE:

• Mäntän seudun koulutuskeskus

Lentokonehuoltaja ja lentokoneasentaja
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Lähihoitaja
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LÄHIHOITAJA 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lähihoitajan työ on kasvatus-, hoito- ja kuntou-
tustehtäviä sisältävää perushuolenpitotyötä. 
Laaja-alainen tutkinto luo edellytykset joustavalle 
liikkumiselle sosiaali- ja terveydenhuollon erilaisissa 
työtehtävissä. Keskeistä ammatissa ovat ihmissuh-
de- ja vuorovaikutustaidot sekä fyysinen kunto.

Lähihoitajia työskentelee päiväkodeissa, kouluissa, 
kotihoidossa, vammaisten ja kehitysvammaisten 
palvelu- ja toimintakeskuksissa, kuntoutuslaitoksis-
sa, terveyskeskussairaaloissa, palvelutaloissa sekä 
vanhainkodeissa ja tehostetussa palveluasumisessa.

Koulutus on SORA-lain säätelemää, hakijat kutsu-
taan pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• ihmissuhde- ja vuorovaikutustaidot

• vastuullisuus

• empatiakyky

• hyvä fyysinen kunto

• kyky koskettaa

TYÖPAIKKOJA:

• palvelutalot

• kotihoito

• terveydenhuoltolaitokset

• päiväkodit

TOIMIPISTEET JA OSAAMISALAT:

Ammatti-instituutti Iisakki,  
Parkanon yksikkö

Ikaalisten kauppaoppilaitos

• ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen  
osaamisala

• lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon  
osaamisala

• mielenterveys- ja päihdetyön oa  
(verkkototeutus)

• sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

Karkun kotitalous- ja sosiaalialan  
oppilaitos

Osaamisaloista toteutetaan vuosittain  
seuraavista suosituimmat:

• ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen  
osaamisala

• lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon  
osaamisala

• mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

• sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

• vammaistyön osaamisala

Mäntän seudun koulutuskeskus
• ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen  

osaamisala

• lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon  
osaamisala

• mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

• sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

• vammaistyön osaamisala

Tampereen palvelualan ammattiopisto
• ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen  

osaamisala

• lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen  
osaamisala

• mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala

• sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala

• vammaistyön osaamisala

Toimipisteissä järjestetään lähihoitajakoulutusta 
myös työelämäpainotteisesti lukion tai ammatillisen 
perustutkinnon suorittaneille.

Take  

care!
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KODINHUOLTAJA 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus- 
tutkinto, kotityöpalvelujen osaamisala

Kodinhuoltaja tukee asiakkaita arkiaskareissa hei-
dän omissa kodeissaan ja kodinomaisissa laitok-
sissa. Työ on itsenäistä sekä edellyttää hyviä ihmis-
suhde- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi ammatissa 
vaaditaan käytännön taitoja, fyysistä kuntoa, järjes-
telmällisyyttä, vastuuntuntoa ja aitoa välittämistä.

Kodinhuoltajia työskentelee asiakkaiden kodeissa, 
palvelukodeissa, kotipalveluyrityksissä, päiväkodeis-
sa ja vanhainkodeissa. Tutkinnon suorittaneilla on 
myös erittäin hyvät mahdollisuudet työllistyä sosiaa-
li- ja terveysalalle henkilökohtaisiksi avustajiksi.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• hyvät vuorovaikutustaidot

• vastuullisuus

• järjestelmällisyys

• hyvä fyysinen kunto

TYÖPAIKKOJA:

• asiakkaiden kodit

• terveydenhuoltolaitokset

• kotipalvelu

• palvelutalot

TOIMIPISTEET:

• Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos

• Mäntän seudun koulutuskeskus

• Tampereen palvelualan ammattiopisto

TOIMITILAHUOLTAJA 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus- 
tutkinto, toimitilapalvelujen osaamisala

Toimitilahuoltaja työskentelee asuinkiinteistöjen, jul-
kisten tilojen, teollisuuslaitosten, liikennevälineiden 
sekä kauppa- ja myymälätilojen puhtaanapitoteh-
tävissä. Lisäksi tehtäviin voi kulua rakennusaikaista 
puhtaanapitoa, ulkoalueiden hoitoa, pienimuotoisia 
rakennusteknisiä korjaustöitä sekä aula- ja vahti-
mestaripalveluja. Työssä tarvitaan palveluhenkisyyt-
tä, täsmällisyyttä, oma-aloitteisuutta, vastuuntuntoa 
ja fyysistä kuntoa.

Toimitilahuoltajia työskentelee mm. kouluissa, 
toimistoissa, liikuntatiloissa, tehtaissa, asuinkiinteis-
töissä, virastoissa, lentokentillä, ostoskeskuksissa, 
hotelleissa, ravintoloissa, liikennevälineissä sekä 
rakennustyömailla.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• palveluhenkisyys

• järjestelmällisyys ja huolellisuus

• omatoimisuus

• hyvä fyysinen kunto

TYÖPAIKKOJA:

• sosiaali- ja terveyshuolto

• teollisuus- ja toimistokiinteistöt

• oppilaitokset ja päiväkodit

• kauppakeskukset ja myymälät

TOIMIPISTEET:

• Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos

• Mäntän seudun koulutuskeskus

• Tampereen palvelualan ammattiopisto

Toimitilahuoltaja
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KIINTEISTÖNHOITAJA

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus- 
tutkinto, kiinteistönhoidon osaamisala

Kiinteistönhoitaja työskentelee erilaisten kiinteistö-
jen rakennus- ja huoltotehtävissä. Kiinteistönhoito 
on asiakaspalvelutyötä, jossa vastataan kiinteistöjen 
toiminnasta, huollosta ja kunnossapidosta. Kiin-
teistönhoitaja hallitsee monipuolisesti kiinteistö-
tekniikan eri osa-alueet, työ on vaihtelevaa sisä- ja 
ulkotyötä.

Kiinteistöhoidon koulutuksen saaneet työllistyvät 
yleensä talonmieheksi, huoltomieheksi tai kiinteis-
tötyöntekijäksi. Alan työpaikkoja tarjoavat mm. 
kiinteistöhuollon yritykset, teollisuus- ja toimisto-
kiinteistöt, isännöintiyritykset ja asuintaloyhtiöt.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• tekninen osaaminen

• vastuullisuus

• huolellisuus

TYÖPAIKKOJA:

• kiinteistöhuollon yritykset

• teollisuus- ja toimistokiinteistöt

• taloyhtiöt

• isännöintiyritykset

TOIMIPISTEET:

• Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos

• Mäntän seudun koulutuskeskus

Kiinteistönhoitaja
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KOSMETOLOGI 

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, 
ihonhoidon osaamisala

Kosmetologi on kauneudenhoitoalan ammattilai-
nen, jonka työn tarkoituksena on edistää ja ylläpitää 
ihon ja kehon kauneutta sekä terveyttä. Asiakasta 
hoidetaan tämän yksilöllisten tarpeiden mukaan 
monien ihon- ja kehonhoitoon kehitettyjen tuottei-
den ja laitteiden avulla.

Asiakaspalvelu edellyttää onnistunutta vuorovaiku-
tusta muuttuvissa tilanteissa erilaisten ja eri-ikäisten 
ihmisten kanssa. Lisäksi ammatissa tarvitaan tark-
kuutta, asiakaspalvelutaitoja ja kädentaitoja.

Kosmetologeja työskentelee kauneushoitoloiden, 
kylpylöiden, apteekkien, kosmetiikkamyymälöiden 
ja kosmetiikan maahantuojien palveluksessa. Suurin 
osa kosmetologeista toimii yrittäjinä.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• asiakaspalvelutaidot

• kädentaidot

• kyky koskettaa

TYÖPAIKKOJA:

• kauneushoitolat

• kosmetiikkamyymälät

• yrittäjyys

TOIMIPISTEET:

• Mäntän seudun koulutuskeskus *)

• Vammalan ammattikoulu (koulutuspaikka 
Karkun Voimarinne)

*) Mäntän seudun koulutuskeskuksessa järjestetään myös ilta-/
monimuoto-opiskeluna lukion tai ammatillisen perustutkinnon 
suorittaneille.

KOSMETIIKKANEUVOJA 

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, 
kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan 
osaamisala

Kosmetiikkaneuvoja on ihon- ja hiustenhoidon 
sekä tuoteohjauksen ammattilainen, jonka työn 
tarkoituksena on edistää ja ylläpitää ihon, hiusten 
ja kehon kauneutta sekä hyvinvointia. Kosmetiikka-
neuvoja myös suunnittelee ja markkinoi asiakkaille 
erilaisia ehostuksia ja hoitoja. Asiakasta ohjataan 
tämän yksilöllisten tarpeiden mukaan monien ihon-, 
hiusten- ja kehonhoitoon kehitettyjen tuotteiden 
käyttämisessä.

Ammatissa tarvitaan raaka-aineosaamista, tuote-
tuntemusta, asiakaspalvelutaitoja ja myyntitaitoja.

Kosmetiikkaneuvoja työskentelee kauneushoitoloi-
den, kylpylöiden, apteekkien, tavaratalojen, kosme-
tiikkamyymälöiden ja kosmetiikan maahantuojien 
palveluksessa.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• asiakaspalvelutaidot

• myyntitaidot

• tuotetuntemus

TYÖPAIKKOJA:

• kauneushoitolat

• kosmetiikkamyymälät

• apteekit

TOIMIPISTEET:

• Mäntän seudun koulutuskeskus *)

• Vammalan ammattikoulu (koulutuspaikka 
Karkun Voimarinne)

*) Mäntän seudun koulutuskeskuksessa järjestetään myös ilta-/
monimuoto-opiskeluna lukion tai ammatillisen perustutkinnon 
suorittaneille.

Positive vibes only
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Kosmetologi
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KAMPAAJA 

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, 
kampaajatyön osaamisala

Kampaaja on hiusten hoidon ja hiustenkäsittelyn 
ammattilainen, jonka työn tarkoituksena on edistää 
ja ylläpitää asiakkaan oman tyylin löytämistä ja hy-
vinvointia. Asiakasta palvellaan tämän yksilöllisten 
tarpeiden mukaan monien hiuspohjan ja hiusten-
hoitoon kehitettyjen tuotteiden ja välineiden avulla. 
Ammatissa tarvitaan asiakaspalvelu- ja vuorovaiku-
tustaitoja sekä monipuolisia kädentaitoja ja esteet-
tistä näkemystä.

Kampaaja työskentelee parturikampaamoissa, 
kosmetiikkamyymälöiden ja kosmetiikan maahan-
tuojien palveluksessa tai teatteri- ja media-alan pal-
veluksessa. Suuri osa kampaajista toimii yrittäjinä 
erilaisissa yrityskonsepteissa.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• asiakaspalvelutaidot

• kädentaidot

• esteettinen näkemys

• kyky koskettaa

TYÖPAIKKOJA:

• parturit ja kampaamot

• kosmetiikkamyymälät

• yrittäjyys

TOIMIPISTEET:

• Mäntän seudun koulutuskeskus

• Vammalan ammattikoulu

PARTURI 

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto, 
parturityön osaamisala

Parturi on hiusten hoidon, parran- ja hiustenkäsit-
telyn ammattilainen, jonka työn tarkoituksena on 
edistää ja ylläpitää asiakkaan oman tyylin löytämistä 
ja hyvinvointia. Asiakasta palvellaan tämän yksilöl-
listen tarpeiden mukaan monien ihon, hiuspohjan, 
parran- ja hiustenhoitoon kehitettyjen tuotteiden ja 
välineiden avulla. Ammatissa tarvitaan asiakaspalve-
lu- ja vuorovaikutustaitoja sekä monipuolisia käden-
taitoja ja esteettistä näkemystä.

Parturi työskentelee parturi-kampaamoissa, kosme-
tiikkamyymälöiden ja kosmetiikan maahantuojien 
palveluksessa tai teatteri- ja media-alan palvelukses-
sa. Suuri osa partureista toimii yrittäjinä erilaisissa 
yrityskonsepteissa.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• asiakaspalvelutaidot

• kädentaidot

• esteettinen näkemys

• kyky koskettaa

TYÖPAIKKOJA:

• parturit ja kampaamot

• kosmetiikkamyymälät

• yrittäjyys

 TOIMIPISTEET:

• Mäntän seudun koulutuskeskus

• Vammalan ammattikoulu

Tukka hyvin,
kaikki hyvin!
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Kampaaja
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MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

Matkailupalvelujen perustutkinto, 
matkailupalvelujen osaamisala

Matkailupalvelujen tuottaja toimii matkailupalve-
lujen tuotteistamiseen ja toteuttamiseen liittyvissä 
ohjelma- ja asiakaspalvelutehtävissä. Hän osaa 
suunnitella, markkinoida, myydä sekä toteuttaa oh-
jelmapalveluja. Matkailupalvelujen tuottaja hoitaa ja 
huoltaa myös palveluissa tarvittavia eläimiä, välinei-
tä, varusteita ja toimintaympäristöä.

Matkailupalvelujen tuottaja työskentelee matkailu-
keskusten ja -alueiden yrityksissä tai organisaatiois-
sa, ohjelmapalveluyrityksissä, hotelleissa ja maatila-
matkailuyrityksissä.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• asiakaspalvelutaidot

• kielitaito

• vastuullisuus

TYÖPAIKKOJA:

• matkailukeskukset

• matkailuyritykset ja organisaatiot

• ohjelmapalveluyritykset

• hotellit

• maatilamatkailuyritykset

TOIMIPISTE:

• Tampereen palvelualan ammattiopisto 

VASTAANOTTOVIRKAILIJA 

Matkailualan perustutkinto, 
majoituspalvelujen osaamisala

Vastaanottovirkailija huolehtii majoitusliikkeen 
vastaanoton asiakaspalvelusta. Hän ottaa vastaan 
huonevarauksia, hoitaa asiakkaiden tulo- ja lähtö-
selvitykset sekä laskutuksen. Nopeasti vaihtuvat 
asiakaspalvelutilanteet edellyttävät joustavuutta, 
stressinsietokykyä sekä vuorovaikutus- ja organi-
sointitaitoja.

Vastaanottovirkailijoita työskentelee hotelleissa, kyl-
pylähotelleissa, retkeilymajoissa, asunto- ja huoneis-
tohotelleissa, täysihoitoloissa, matkustajakodeissa 
sekä motelleissa.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• asiakaspalvelutaidot

• kielitaito

• joustavuus

• organisointitaidot

TYÖPAIKKOJA:

• hotellit

• kylpylät

• kongressi- ja messukeskukset

TOIMIPISTEET:

• Mäntän seudun koulutuskeskus

• Tampereen palvelualan ammattiopisto

Take time for 
yourself!
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Vastaanottovirkailija
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KOKKI 

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, 
ruokapalvelun osaamisala

Kokki työskentelee ruoanvalmistuksen tehtävissä 
erilaisissa ravintoloissa tai julkisen sektorin toimi-
paikoissa. Työhön kuuluu erilaisten raaka-aineiden 
ja puolivalmisteiden esikäsittelyä, käsittelyä ja 
kypsentämistä.  Ammatissa tarvitaan kädentaitoja, 
luovuutta sekä hyvää maku- ja hajuaistia ja fyysistä 
kuntoa. Kokkeja työskentelee erilaisissa ravintolois-
sa, suurkeittiöissä, kahviloissa, juhla- ja pitopalvelu-
yrityksissä ja pikaruokapaikoissa.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• kädentaidot ja luovuus

• hygieenisyys

• hyvä fyysinen kunto

• vuorovaikutustaidot

TYÖPAIKKOJA:

• ravintolat ja kahvilat

• suurkeittiöt

• juhla- ja pitopalveluyritykset

TOIMIPISTEET:

• Ammatti-instituutti Iisakki (Hämeenkyrö)

• Mäntän seudun koulutuskeskus

• Tampereen palvelualan ammattiopisto

• Vammalan ammattikoulu

TARJOILIJA 

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto, 
asiakaspalvelun osaamisala

Tarjoilija on asiakaspalvelun ja myynnin ammattilai-
nen. Koulutuksen suorittanut tarjoilija työskentelee 
anniskeluravintolan tarjoilu-, myynti-, kassa- ja asia-
kaspalvelutehtävissä. Tarjoilijalta edellytetään hyvää 
ruoka- ja juomatuntemusta. Tarjoilija vastaanottaa 
tilaukset, tarjoilee ruoka-annokset ja juomat sekä 
laskuttaa asiakkaan tilaukset. Myynti- ja asiakas-
palvelutyöt erityyppisissä ravintoloissa edellyttävät 
joustavuutta, järjestelykykyä ja palveluhenkisyyttä 
sekä fyysistä kuntoa. Työssä tarvitaan palvelu- ja kie-
litaitoa erilaisten asiakasryhmien palvelutilanteissa.

Tarjoilijoita työskentelee erilaisissa ravintoloissa  
(hotellin ravintoloissa, ruokaravintoloissa, lounas- 
tai henkilöstöravintoloissa, tanssiravintoloissa, 
pubeissa, yökerhoissa, diskoissa, musiikkibaareissa, 
junien ravintolavaunuissa), kahviloissa, liikennease-
milla, pikaruoka-, juhlapalvelu- tai matkailuyrityksis-
sä, suurtalousalan toimipaikoissa sekä laivoilla.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• asiakaspalvelutaidot ja joustavuus

• kielitaito

• hygieenisyys

• hyvä fyysinen kunto

TYÖPAIKKOJA:

• ravintolat, kahvilat ja pikaruokapaikat

• pubit ja yökerhot

• liikenneasemat

TOIMIPISTEET:

• Mäntän seudun koulutuskeskus

• Tampereen palvelualan ammattiopisto

• Vammalan ammattikouluLet´s

cook!
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Kokki

Tarjoilija
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HYVINVOINTITEKNOLOGIA-ASENTAJA 

Tieto- ja viestintätekniikan  
perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorit-
tanut hyvinvointiteknologia-asentaja osaa toimia 
sosiaali- ja terveysalan toimintaperiaatteiden ja ar-
vojen mukaan. Hän osaa asentaa turvalaitteita- ja 
hyvinvointiteknologiajärjestelmiä sekä hyödyntää 
hyvinvointiteknologiaa asiakkaan toimintakyvyn yl-
läpitämiseksi. Hän varmistaa laitteiden turvallisen 
käytön ja opastaa asiakasta hyvinvointiteknologian 
käytössä.

Hyvinvointiteknologia-asentaja työskentelee hoito- 
ja kuntoutuslaitoksissa, sairaaloissa, alan teollisuu-
dessa, maahantuojina sekä kotiasumisen tukijär-
jestelmiä asentavissa yrityksissä.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• kiinnostus tekniikkaan

• kädentaidot

• asiakaspalvelutaidot

TYÖPAIKKOJA:

• hoito- ja kuntoutuslaitokset

• sosiaali- ja terveyshuollon laitokset

• hoiva-alan yritykset

TOIMIPISTE:

• Vammalan ammattikoulu (koulutuspaikka 
Karkun Voimarinne)

We are  
here to help!

Hyvinvointiteknologia-asentaja

34Muutokset mahdollisia, katso lisätiedot osoitteesta sasky.fiMuutokset mahdollisia, katso lisätiedot osoitteesta sasky.fi

https://sasky.fi
https://sasky.fi


IT-TUKIHENKILÖ 

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

IT-tukihenkilö pitää kunnossa tietojärjestelmiä, rat-
kaisee ongelmatilanteita, opastaa käyttäjiä ohjelmi-
en ja laitteiden käytössä sekä myy ja markkinoi alan 
tuotteita. IT-tukihenkilö osaa toimia työasemien, 
verkko- ja lisälaitteiden sekä toimialueiden muodos-
tamassa tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä. 
Ammatissa tarvitaan hyvää teknistä osaamista, 
palveluhenkisyyttä ja yhteistyötaitoja.

IT-tukihenkilön työpaikkoja tarjoavat yritykset, kun-
nat, tietoturva-alan yritykset, tietoliikenneoperaatto-
rit sekä alan kaupat. Työpaikkoja on myös laitteiden 
asennukseen, huoltoon ja korjaukseen erikoistu-
neissa yrityksissä. Lähes kaikissa organisaatioissa 
tarvitaan alan osaajia tietojärjestelmien ylläpitoon, 
käytön tukeen sekä tietopalvelujen hallinnollisiin 
tehtäviin.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• asiakaspalvelu- ja palveluhenkisyys

• tietotekninen osaaminen

• yhteistyötaidot

TYÖPAIKKOJA:

• yritykset

• kunnat ja muut julkiset laitokset

TOIMIPISTEET:

• Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen

• Ikaalisten kauppaoppilaitos

• Mäntän seudun koulutuskeskus (myös  
verkko-opintoina) *)

• Tampereen palvelualan ammattiopisto

*) Verkko-opintoihin pohjakoulutusvaatimuksena on lukio tai 
ammatillinen perustutkinto.

OHJELMISTOKEHITTÄJÄ

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Ohjelmistokehittäjä toimii koodaajana erilaisissa 
projekteissa, jossa hän on osa ohjelmistojen toteu-
tustiimiä. Koodauksen lisäksi hän hallitsee tietoko-
neen rakenteet sekä yleisimmät käyttöjärjestelmät 
ja ohjelmat.

Ohjelmistokehittäjä työskentelee tietotekniikka-alan 
yrityksissä, jotka tekevät ohjelmistoja, tarjoavat 
tietotekniikan käyttämiseen liittyviä palveluja ja 
konsultointia, tietokantapalveluja sekä sisällöntuo-
tantoa.

Koulutukseen kuuluu työpaikalla tapahtuvaa oppi-
mista. Huittisissa koulutus toteutetaan verkkopoh-
jaisena opetuksena.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• tietotekninen osaaminen

• kyky tiimityöskentelyyn

• ongelmanratkaisutaidot

• looginen ajattelu ja luovuus

TYÖPAIKKOJA:

• ohjelmistoalan yritykset

• tietokantapalveluita ja sisällöntuotantoa  
tarjoavat yritykset

TOIMIPISTEET:

• Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto,  
Huittinen *)

• Tampereen palvelualan ammattiopisto

*) Verkko-opintoihin pohjakoulutusvaatimuksena toisen asteen 
tutkinto

Ask the expert!
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MERKONOMI 

Liiketoiminnan perustutkinto

Merkonomin tutkinto antaa valmiudet moniin eri 
ammatteihin yksityisissä yrityksissä ja julkisessa 
hallinnossa sekä järjestöissä. Ammatissa tarvitaan 
asiakaspalvelu- ja myyntihenkisyyttä.

Merkonomeja työskentelee esim. kaupan asiakas-
palvelutehtävissä sekä toimistopalvelu- ja las-
kentatehtävissä yrityksissä tai valtion, kuntien ja 
seurakuntien palveluksessa. Tutkinto tarjoaa myös 
monipuoliset perustiedot yrityksen perustamisesta 
ja yrittäjänä toimimisesta.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• asiakaspalvelu- ja yhteistyötaidot

• myyntihenkisyys

• joustavuus

• huolellisuus

TYÖPAIKKOJA:

• yritykset (esim. kaupat ja toimistot)

• kunnat ja valtio

• yrittäjyys

TOIMIPISTEET:

• Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto,  
Huittinen (myös verkko-opintoina)

• Ikaalisten kauppaoppilaitos (myös verkko-
opintoina) *)

• Mäntän seudun koulutuskeskus (myös verk-
ko-opintoina) *)

• Tampereen palvelualan ammattiopisto

*) Verkko-opintoihin pohjakoulutusvaatimuksena on lukio tai 
ammatillinen perustutkinto.

Merkonomi
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LUONNONVARATUOTTAJA

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, 
luontoalan osaamisala

Luonnonvaratuottaja kerää ammatissa tarvittavan 
raaka-aineen luonnosta tai viljelee tuotevalikoi-
maansa soveltuvia luonnonkasveja. Toimialaan 
kuuluvat luonnonmarjojen, sienten ja yrttien koti-
talouskäyttö sekä niiden kaupallinen poiminta ja 
jatkojalostus.

Luonnonvaratuottajia työskentelee luonnontuotea-
lan yrityksissä keruu- ja tuotteistamistehtävissä tai 
marjojen ja sienien vastaanottopisteissä. Lisäksi tut-
kinto antaa valmiuksia toimia matkailu- sekä hyvin-
vointiyrityksissä luontoa monipuolisesti tuntevana 
työntekijänä tai itsenäisenä yrittäjänä.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• kiinnostus luontoon ja ympäristöön

• vastuullisuus

• asiakaslähtöisyys

• itsenäinen työote

TYÖPAIKKOJA:

• oma yritys

• luonnontuotealan yritykset

• järjestöt ja yhdistykset

TOIMIPISTE:

• Ammatti-instituutti Iisakki,  
Osaran maaseutuopetusyksikkö

LUONTO-OHJAAJA

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 
luontoalan osaamisala

Luonto-ohjaaja toimii luontoon liittyvissä käytännön 
ohjaustehtävissä ja hänellä on hyvät tiedot luon-
nosta ja sen ilmiöistä. Hän osaa toimia asiakasläh-
töisesti ja huolehtia ohjaustoiminnassa tarvittavista 
välineistä sekä ryhmän turvallisuudesta. 

Luonto-ohjaaja työskentelee esim. matkailuyrityksis-
sä, opastuskeskuksissa, ohjelmapalveluyrityksissä, 
leirikouluissa tai itsenäisenä yrittäjänä.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• kiinnostus luontoon ja ympäristöön

• vastuullisuus

• asiakaslähtöisyys

• itsenäinen työote

TYÖPAIKKOJA:

• oma yritys

• luonnontuotealan yritykset

• järjestöt ja yhdistykset

• matkailu- ja ohjelmapalveluyritykset

TOIMIPISTE:

• Ammatti-instituutti Iisakki, Osaran 
maaseutuopetusyksikkö

Luonnonvaratuottaja
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ELÄINTENHOITAJA

Maatalousalan perustutkinto, 
eläintenhoidon osaamisala

Eläintenhoitaja vastaa tuotanto- ja pieneläinten 
perushoidosta. Eläinten hoitoon kuuluu eläinten 
hyvinvoinnista huolehtiminen, päivittäiset ruokin-
ta- ja hoitotyöt, tilojen siivous, varastojen täydennys 
ja ulkoilutus. Ammatissa on tunnettava hoidettavat 
eläimet sekä osattava käsitellä niitä oikein.

Eläintenhoitajia työskentelee maatiloilla maatalous-
lomittajina, eläinhoitoloissa, eläintarhoissa, löytö-
eläinkodeissa, lemmikkieläinliikkeissä, tutkimuslai-
toksissa sekä yrittäjinä eläinpalvelujen laajenevassa 
kirjossa.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• kiinnostus eläimiin

• vastuuntuntoisuus

• oma-aloitteisuus

• asiakaspalvelutaidot

TYÖPAIKKOJA:

• maatilat

• lemmikkieläinliikkeet

• eläinhoitolat

• kotieläinpuistot

TOIMIPISTE:

• Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto,  
Kokemäen yksikkö

MAASEUTUYRITTÄJÄ 

Maatalousalan perustutkinto,
maatilatalouden osaamisala, 
maatalousteknologian osaamisala 

Maaseutuyrittäjä työskentelee maatiloilla pelto-
viljelyn, eläintenhoidon ja koneurakoinnin moni-
puolisissa työtehtävissä itsenäisenä yrittäjänä tai 
työntekijänä. Tämän päivän maatiloille taloudellinen 
suunnittelu ja ympäristöystävälliset toimintatavat 
ovat tärkeitä tekijöitä. Maaseutuyrittäjän tulee halli-
ta tiloilla käytettäviä koneita ja automaatiota. Lisäksi 
maaseutuyrittäjältä edellytetään asiakaspalvelutai-
toja sekä halua kehittää toimialaansa yhteistyössä 
toisten tilojen ja muiden sidosryhmien kanssa 

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:
• itsenäinen työote

• vastuullisuus

• hyvä fyysinen kunto

TYÖPAIKKOJA:
• maatilat

• koneurakointi

• yrittäjyys

TOIMIPISTEET:
• Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, 

Kokemäen yksikkö

• maatilatalouden osaamisala,  
osatutkinto/spv*

• maatalousteknologian osaamisala

• Ammatti-instituutti Iisakki, Osaran 
maaseutuopetusyksikkö

• maatilatalouden osaamisala

• maatalousteknologian osaamisala

Eläintenhoitaja

*Monimuoto-opiskeluna lukion tai ammatillisen perustutkinnon 
suorittaneille.
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PUUTARHURI 

Puutarha-alan perustutkinto
- puutarhatuotannon osaamisala
- kukka- ja puutarhakaupan osaamisala
- viheralan osaamisala

Puutarhuri on puutarhatuotannon sekä kukka- ja puutarhakaupan ammattilainen, joka vastaa itsenäisesti 
käytännön töistä puutarhaviljelmillä, kukka- tai puutarhakaupoissa. Kasvituntemuksen lisäksi työskentely 
ulkona erilaisissa sääoloissa ja joskus kuumissa kasvihuoneissa vaatii hyvää sopeutumiskykyä ja terveyttä.

Puutarhureita työskentelee viljely-yrityksissä, kuntien ja seurakuntien palveluksessa, puutarha-alan 
yrityksissä, taimistoilla, kukka- ja puutarhakaupoissa sekä yrittäjinä.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• asiakaspalvelutaidot

• huolellisuus ja tarkkuus

• hyvä fyysinen kunto

TYÖPAIKKOJA:

• kukkakaupat

• viheralueiden hoitoon ja rakentamiseen liittyvät työt

• puutarha-alan palveluiden ja tuotteiden myyntityöt

TOIMIPISTE:

• Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Kokemäen yksikkö

Make every  

step count!

Puutarhuri
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ARTESAANI, 3D-TULOSTUS JA 
MALLINTAMINEN

Taideteollisuusalan perustutkinto,  
tuotteen valmistuksen osaamisala

3D -tulostuksen ja mallintamisen artesaani tekee 
tuotesuunnittelua ja tuotteita hyödyntäen eri tulos-
tustekniikoita, kuten FDM, SLA, SLS, SLM ja materi-
aaliruiskutus. Lisäksi hän valmistaa malleja ja tuot-
teiden prototyyppejä käsityövälineillä ja koneilla.

Opinnot sisältävät luonnosten, esityskuvien ja mal-
lien tekoa kuvallisin esitystekniikoin, kuvankäsitte-
ly- ja 3D -mallinnusohjelmien ja 3D -tulostuslaitteita 
käyttäen. Ammatissa tarvitaan visuaalista silmää, 
kädentaitoja ja kolmiulotteista hahmotuskykyä.

3D -tulostuksen ja mallintamisen artesaaneja 
työskentelee tuotekehitystehtävissä teollisuudessa, 
muotoilu- ja arkkitehtitoimistoissa, museoissa, tv:n 
ja teatterien tarpeistossa ja lavasteiden valmistajina 
sekä yrittäjinä. Opinnot antavat valmiuksia muotoi-
lualan jatko-opintoihin korkeakouluissa. Hakijoille 
pidetään pääsy- ja soveltuvuuskoe etäyhteyden 
kautta.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• kolmiulotteinen hahmotuskyky

• kädentaidot

• visuaalisuus

TYÖPAIKKOJA:

• kulttuuriala

• teollisuus

• yrittäjyys

TOIMIPISTE:

• Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

ARTESAANI, 
PIENOISMALLINRAKENNUS

Taideteollisuusalan perustutkinto,  
tuotteen valmistuksen osaamisala

Pienoismallinrakentaja-artesaani valmistaa pienois-
malleja eri mittakaavoissa erilaisiin tarkoituksiin. 
Työt vaihtelevat yksinkertaisista valukappaleista 
aina vaativiin arkkitehtuurimalleihin ja teknisiin 
pienoismalleihin asti. Mm. 3D-tulostustekniikan 
käyttö kuuluu ammattialan perusteisiin. Ammatissa 
tarvitaan tarkkuuden lisäksi ongelmanratkaisukykyä, 
luovuutta, hyvää keskittymiskykyä ja kolmiulotteista 
hahmotuskykyä.

Pienoismallinrakentaja voi työskennellä esimerkiksi 
yrittäjänä, museoissa, teollisuudessa, teattereissa 
sekä muotoilu- ja arkkitehtitoimistoissa.

Hakijoille pidetään pääsy- ja soveltuvuuskoe etäyh-
teyden kautta.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• kolmiulotteinen hahmotuskyky

• ongelmanratkaisukyky

• tarkkuus

TYÖPAIKKOJA:

• muotoilu- ja arkkitehtitoimistot

• museot, teatterit

• teollisuus

TOIMIPISTE:

• Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

Everything begins with an idea.
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ARTESAANI, ASESEPÄNTYÖ

Taideteollisuusalan perustutkinto,  
tuotteen valmistuksen osaamisala

Aseseppä korjaa, entisöi ja valmistaa aseita. Alalle 
on ominaista erilaisten materiaalien, kuten puun ja 
metallin työstö. Asesepältä vaaditaan käden tark-
kuutta, kykyä pitkäjänteiseen työskentelyyn, luovaa 
ajattelua, ideointikykyä sekä ennen kaikkea aseisiin 
liittyvää harrastusta ja nuhteetonta taustaa.

Aseseppiä työskentelee aseliikkeissä, asekorjaa-
moissa, asepajoissa, puolustusvoimien palvelukses-
sa sekä yrittäjinä.

Hakijoille pidetään pääsy- ja soveltuvuuskoe. Haki-
jalta vaaditaan 18 vuoden ikä johtuen ampuma-ase-
laista.

Haku jatkuvassa haussa.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• käden tarkkuus

• luovuus

• pitkäpinnaisuus

TYÖPAIKKOJA:

• aseliikkeet ja -korjaamot

• Puolustusvoimat

• yrittäjyys

TOIMIPISTE:

• Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

ARTESAANI, ERIKOISMETALLI

Taideteollisuusalan perustutkinto,  
metalliseppäalan osaamisala

Erikoismetallin artesaani työstää metallin monen-
laisiksi tuotteiksi, esineiksi ja rakenteiksi, joissa 
yhdistyvät design, uusi teknologia sekä perinteinen 
käsityö. Ammatissa tarvitaan eri metallimateriaalien 
tuntemusta, työstötekniikoiden hallintaa sekä taitoa 
ja tarkkuutta.

Opinnoissa voi painottaa esim. metallin taontaa, 
valua, hitsaustekniikoita tai koneistusta. Erikoisme-
tallin artesaaneja työskentelee metallialan yrityksis-
sä sekä yrittäjinä.

Hakijoille pidetään pääsy- ja soveltuvuuskoe, joko 
paikan päällä tai etäyhteyksin.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• kiinnostus eri tekniikoihin ja materiaaleihin

• kädentaidot

• taito ja tarkkuus

TYÖPAIKKOJA:

• metallialan yritykset

• yrittäjyys

TOIMIPISTE:

• Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

Artesaani, erikoismetalli
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ARTESAANI, HIENOPUUSEPPÄ

Taideteollisuusalan perustutkinto, puusepänalan osaamisala

Hienopuuseppä on puuntyöstön ja esineenvalmistuksen ammattilainen. Hienopuuseppä tekee pääasiassa 
huonekaluja massiivipuusta, tuotteen suunnittelu ja valmistus monine vaiheineen kuuluvat koulutukseen. 
Hienopuuseppä tuntee massiivipuun tien aina sahalta valmiiksi tuotteeksi. Ammatissa tarvitaan kädentaitoja, 
oma-aloitteellisuutta, yhteistyökykyä, pitkäjänteisyyttä, kokeilunhalua ja luovuutta.

Hienopuuseppiä työskentelee puusepänalan yrityksissä, huonekalu- ja rakennustarvikeliikkeissä, ohjaustehtä-
vissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Hakijoille pidetään pääsy- ja soveltuvuuskoe, joko paikan päällä tai etäyhteyksin.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• kädentaidot

• luovuus

• pitkäjänteisyys

TYÖPAIKKOJA:

• puusepän- ja huonekalualan yritykset

• yrittäjyys

• ohjaustehtävät

TOIMIPISTE:

• Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

Believe,  

achieve,  

succeed!

Artesaani, hienopuuseppä
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ARTESAANI, HUONEKALUJEN 
ENTISÖINTI JA VERHOILU

Taideteollisuusalan perustutkinto, 
restaurointialan osaamisala

Huonekalujen entisöijä työskentelee antiikkiesinei-
den parissa perinteisiä arvoja ja työtapoja kun-
nioittaen. Entisöijä muuttaa vanhan huonekalun 
uuteen sisustukseen sopivaksi. Opinnot sisältävät 
mm. puukunnostusta, pintakäsittelyjen restauroin-
tia ja verhoilutöitä. Ammatissa tarvitaan luovuutta, 
kädentaitoja, perinteiden kunnioittamista, yhteistyö-
kykyä ja asiakaspalveluhenkisyyttä.

Entisöijä ja verhoilija työskentelevät alan yrityksissä 
tai yrittäjänä.

Hakijoille pidetään pääsy- ja soveltuvuuskoe, joko 
paikan päällä tai etäyhteyksin.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• asiakaspalveluhenkisyys

• luovuus

• perinteiden kunnioittaminen

TYÖPAIKKOJA:

• entisöinti- ja verhoilualan yritykset

• yrittäjyys

TOIMIPISTE:

• Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

ARTESAANI, RAKENNUSRESTAUROINTI

Taideteollisuusalan perustutkinto, 
restaurointialan osaamisala

Rakennusrestauroija korjaa rakennettua ympäristöä 
kiinnittäen erityisesti huomiota kohteen kulttuuri-
historiallisiin arvoihin ja vanhaan rakennustapaan. 
Restauroinnissa käytetään perinteisiä materiaaleja 
ja käsityötapoja ekologisuus ja kestävä kehitys huo-
mioon ottaen.
Rakennusrestauroijia työskentelee erikoisosaajina 
tai työn ohjaajina toisen palveluksessa tai korjaus-
rakentamisen opetus- ja neuvontatehtävissä sekä 
yrittäjinä.

Hakijoille pidetään pääsy- ja soveltuvuuskoe etäyh-
teyden kautta.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• fyysinen kestävyys

• ekologinen ajattelutapa

• perinteiden arvostaminen

TYÖPAIKAT:

• erikoisosaaja

• opetus- ja neuvontatehtävät

• työnohjaaja

TOIMIPISTE:

• Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

Artesaani, huonekalujen entisöinti ja verhoilu
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ARTESAANI, KAIVERRUSALA

Taideteollisuusalan perustutkinto, 
jalometallialan osaamisala

Kaiverrusartesaani suunnittelee ja toteuttaa jalome-
tallituotteisiin kaiverruksia sekä perinteisillä käsin-
kaiverrusmenetelmillä että tietokoneavusteisena 
konekaiverruksena. Ammatissa tarvitaan käden-
taitoja, kykyä pitkäjännitteiseen ja keskittyneeseen 
työskentelyyn sekä hyvää piirustus- ja muototajua. 
Opiskelijat voivat osallistua osuuskuntatoimintaan.

Kaivertajia työskentelee jalometallialan yritysten 
palveluksessa sekä yrittäjinä. 

Koulutus alkaa, jos ryhmässä on vähintään 12 opis-
kelijaa, haku jatkuvan haun kautta. Hakijoille pide-
tään valintahaastattelu.

Koulutus kestää kaksi vuotta, pohjakoulutusvaa-
timuksena on ylioppilastutkinto tai ammatillinen 
perustutkinto.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• kädentaidot

• piirustus- ja muototaito

• pitkäjänteisyys

TYÖPAIKKOJA:

• jalometallialan yritykset

• yrittäjyys

TOIMIPISTE:

• Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

ARTESAANI, KULTASEPÄNALA

Taideteollisuusalan perustutkinto,  
jalometallialan osaamisala

Kultaseppäartesaani suunnittelee, valmistaa, korjaa 
ja myy pääasiassa jalometalleista ja -kivistä val-
mistettuja koruja. Koruja myydään sekä suoraan 
yksittäisille asiakkaille että korujen vähittäis- ja 
tukkukaupoille. Ammatissa tarvitaan kädentaitoja, 
taiteellisuutta ja asiakaspalvelutaitoja. Opiskelijat 
voivat osallistua osuuskuntatoimintaan.

Kultaseppäartesaani työskentelee kultasepänalan 
yritysten tai alan tukku- ja vähittäiskaupan palveluk-
sessa sekä yrittäjinä.

Hakijoille pidetään valintahaastattelu.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• asiakaspalvelutaidot 

• kädentaidot

• taiteellisuus

TYÖPAIKKOJA:

• hienomotoriikan yritykset

• kultasepänalan tukku- ja vähittäiskaupat

• kultasepänalan yritykset

• yrittäjyys

TOIMIPISTE:

• Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

Artesaani, kaiverrusala
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ARTESAANI, KITARANRAKENNUS

Taideteollisuusalan perustutkinto, soitinrakennusalan osaamisala

Kitaranrakentaja rakentaa, korjaa ja huoltaa näppäilysoittimia kuten kitaroita, bassoja jne. Ammatissa 
tarvitaan kädentaitoja, pitkäjänteisyyttä, sitoutumista sekä kiinnostusta ja tietämystä musiikista.

Kitaranrakennuksen artesaanit toimivat pääasiassa soitinrakentajina ja -korjaajina sekä itsenäisinä 
yrittäjinä tai yritysten palveluksessa.

Hakijoille pidetään pääsy- ja soveltuvuuskoe, joko paikan päällä tai etäyhteyksin.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• kädentaidot

• musiikkitietämys

• pitkäjänteisyys

TYÖPAIKKOJA:

• soitinrakentaja

• soitinkorjaaja

• yrittäjä tai yrityksen palveluksessa

TOIMIPISTE:

• Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

Make your 

dreams  

happen!

Artesaani, kitaranrakennus
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ARTESAANI, KORUSUUNNITTELU JA -VALMISTUS (LASIALA)

Taideteollisuusalan perustutkinto, tuotteen valmistuksen osaamisala

Korusuunnittelun ja -valmistuksen artesaani suunnittelee ja valmistaa koruja. Opintojen aikana tulevat tutuksi 
eri lasintyöstötekniikat. Koruja suunnitellaan ja valmistetaan yksilöllisiksi uniikkituotteiksi sekä sarjavalmistei-
siksi tuotteiksi. Koulutuksessa huomioidaan kaikkia niitä tekijöitä, jotka muodostavat tuotteista laadukkaan 
myyntituotekokonaisuuden.

Korusuunnittelun ja -valmistuksen artesaaneja työskentelee alan yrityksissä ja alan kurssien ohjaajina sekä 
yrittäjinä.

Hakijoille pidetään pääsy- ja soveltuvuuskoe, joko paikan päällä tai etäyhteyksin.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• luovuus

• pitkäjänteisyys

• taiteellisuus

TYÖPAIKKOJA:

• korunvalmistuskurssin ohjaaja

• yrittäjyys

TOIMIPISTE:

• Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

Simply  

the best
!

Artesaani, korusuunnittelu ja -valmistus
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ARTESAANI, LASINPUHALLUS

Taideteollisuusalan perustutkinto,  
tuotteen valmistuksen osaamisala

Lasinpuhaltaja suunnittelee ja valmistaa lasiesineitä 
erilaisilla lasin perus- ja erikoistekniikoilla. Hän tun-
tee valmistusprosessin lasin sulatuksesta valmiiseen 
tuotteeseen. Lasihytti työympäristönä sekä lasin 
erilaiset kuuma- ja kylmätyöstömenetelmät tulevat 
tutuiksi koulutuksen aikana. Ammatissa tarvitaan 
taitoa, tarkkuutta, muototajua, fyysistä kestävyyttä, 
pitkäjänteisyyttä sekä yhteistyötaitoja.

Lasinpuhaltajia työskentelee käyttö- ja taidelasiteol-
lisuudessa sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Hakijoille pidetään pääsy- ja soveltuvuuskoe, joko 
paikan päällä tai etäyhteyksin.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• fyysinen kestävyys

• pitkäjänteisyys

• yhteistyötaidot

TYÖPAIKKOJA:

• käyttölasiteollisuus

• taidelasiteollisuus

• yrittäjyys

TOIMIPISTE:

• Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

ARTESAANI, SISUSTUSLASI

Taideteollisuusalan perustutkinto,  
tuotteen valmistuksen osaamisala

Ammattialalla opiskellaan erilaisia lasin työstössä 
käytettäviä tekniikoita, kuten tunnettuja lyijykis-
ko-, lasinmaalaus-, sulatus- ja kuparifolioteknii-
koita. Lisäksi tutustutaan hiekkapuhallukseen ja 
liimaukseen. Sisustuslasin opinnoissa opitaan 
valmistamaan eri tekniikoilla lasisia tilanjakajia, 
ikkunamaalauksia, valaisimia, sisustusesineitä sekä 
mosaiikkeja. Sisustuslasituotteita valmistetaan 
esimerkiksi ravintoloihin, hotelleihin, kauppakeskuk-
siin, julkisiin yleisötiloihin, matkustajalaivoille sekä 
yksityiskoteihin.

Sisustuslasialan artesaani voi työskennellä omassa 
studiossaan tai kurssien ohjaajana eri kouluissa, 
kurssikeskuksissa, opistoissa ja nuorisotaloissa.

Hakijoille pidetään pääsy- ja soveltuvuuskoe, joko 
paikan päällä tai etäyhteyksin.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• asiakaspalvelutaidot

• pitkäjänteisyys

• visuaalisuus

TYÖPAIKKOJA:

• sisustuslasikurssien ohjaaja

• yrittäjyys

TOIMIPISTE:

• Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

Artesaani, lasinpuhallus
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ARTESAANI, KÄDENTAITOJEN OHJAUS

Taideteollisuusalan perustutkinto,  
käsityön ohjaustoiminnan osaamisala

Kädentaitojen ohjauksen artesaani suunnittelee ja 
toteuttaa erilaisia lyhytkursseja sekä toimii niiden 
ohjaajana. Opintojen aikana työskennellään mm. 
puun, tekstiilin, metallin, luonnonmateriaalien ja 
lasin parissa kiertotaloutta unohtamatta.

Eri materiaalien ja tekniikoiden taitaminen luo mah-
dollisuuden niiden innovatiiviseen yhdistämiseen 
sekä antaa monipuoliset valmiudet toimia alalla. 
Alan ammattilaiselta vaaditaan vahvaa motivaatiota 
alalle, itseohjautuvuutta, joustavuutta ja sosiaalisia 
taitoja.

Kädentaitojen ohjauksen artesaaneja työskente-
lee mm. kansalais- ja työväenopistoissa, erilaisissa 
työpajoissa ja palvelukeskuksissa sekä hyvinvoin-
tialalla ja kuntouttavassa työtoiminnassa. Tutkin-
non suorittaja saa myös hyvät valmiudet yrittäjänä 
toimimiseen.

Hakijoille pidetään Ikaalisten käsi- ja taideteolli-
suusoppilaitoksessa pääsy- ja soveltuvuuskoe joko 
paikan päällä tai tarvittaessa etäyhteyksin.  Tyrvään 
käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa valintahaas-
tattelu. Haku jatkuvassa haussa.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• motivaatio

• itseohjautuvuus

• sosiaalisuus

TYÖPAIKKOJA:

• kansalais- ja työväenopistot

• kuntouttava työtoiminta

• työpajat

TOIMIPISTEET:

• Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

• Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

ARTESAANI, SISUSTUSALA 

Taideteollisuusalan perustutkinto,  
sisustusalan osaamisala

Sisustusartesaani suunnittelee ja toteuttaa erilaisia 
sisustuksia asiakaslähtöisesti. Hän osallistuu myös 
pintamateriaalien ja tekstiilien suunnittelu- ja toteu-
tusvaiheisiin. Ammatissa tarvitaan luovuutta, ulos-
päin suuntautuneisuutta ja asiakaspalvelutaitoja. 
Opiskelijat voivat osallistua osuuskuntatoimintaan.

Sisustussuunnittelija tekee tilasuunnittelua huomi-
oiden esimerkiksi tilan käyttötarkoituksen, valaistuk-
sen ja pintamateriaalit käyttäen apuna mm. 3D-mal-
linnusta.

Sisustusartesaaneja työskentelee sisustussuunnit-
telijoina alan toimistoissa, sisustus- ja rakennusalan 
liikkeissä sekä yrittäjinä.

Hakijoille pidetään valintahaastattelu.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• asiakaspalvelutaidot

• luovuus

• visuaalisuus

TYÖPAIKAT:

• sisustussuunnittelija

• sisustus- ja rakennusalan liikkeet

• yrittäjyys

TOIMIPISTE:

• Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

Now or 

never!
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ARTESAANI, LAVASTERAKENTAMINEN

Taideteollisuusalan perustutkinto, tuotteen valmistuksen osaamisala

Lavasterakentaja rakentaa tilaustöinä erilaisia tuotteita, ympäristöjä ja rekvisiittaa. Ammatissa tarvitaan käte-

vien käsien lisäksi ongelmanratkaisutaitoja, oivalluskykyä, visuaalista silmää, kolmiulotteista hahmotuskykyä, 

joustavuutta ja ryhmätyöskentelytaitoja.

Lavasterakentajia työskentelee mm. teattereissa, elokuvateollisuudessa, messutapahtumissa, teemapuistojen 

ja luovien toimintaympäristöjen rakentamisessa. Opintojen aikana työskennellään hyvin laajasti erilaisten ja 

materiaalien ja tekniikoiden parissa kiertotaloutta unohtamatta. Opinnoissa pureudutaan myös 3D-tulostuk-

siin ja suurkuvatulostukseen. 

Hakijoille pidetään valintahaastattelu.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• kolmiulotteinen hahmotuskyky

• ongelmanratkaisutaidot

• visuaalisuus

TYÖPAIKKOJA:

• erilaiset tapahtumat

• teatterit

• teemapuistot

TOIMIPISTE:

• Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

Let´s 
do 

this!

Artesaani, lavasterakentaminen
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ARTESAANI, SISUSTUS- JA TEKSTIILITUOTTEIDEN VALMISTUS

Taideteollisuusalan perustutkinto, tuotteen valmistuksen osaamisala

Sisustustekstiilialan artesaani suunnittelee ja valmistaa monipuolisesti tekstiilejä kutomalla, värjäämällä, tuf-
taamalla, huovuttaen ja kangasta painaen. Koulutuksessa painottuvat yrittäjyys ja asiakaslähtöisyys. Amma-
tissa tarvitaan kädentaitoja sekä kiinnostusta erilaisia tekniikoita ja materiaaleja kohtaan. Tekstiilialan arte-
saaneja työskentelee alan yrityksissä suunnittelu-, ohjaus- ja tuotantotehtävissä sekä itsenäisinä yrittäjinä.

Hakijoille pidetään pääsy- ja soveltuvuuskoe, joko paikan päällä tai etäyhteyksin.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• kädentaidot

• kiinnostus erilaisiin tekniikoihin ja materiaaleihin

• visuaalisuus

TYÖPAIKAT:

• suunnittelu-, ohjaus- ja tuotantotehtävät alan yrityksissä

• yrittäjyys

TOIMIPISTE:

• Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

Artesaani, sisustus- ja tekstiilituotteiden valmistus
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ARTESAANI, PUKEUTUMINEN JA VAATETUS

Taideteollisuusalan perustutkinto, tuotteen valmistuksen osaamisala

Alan artesaani on pukeutumisen ja vaatetusalan monipuolinen ammattilainen. Kiinnostus alaan voi lähteä 
esimerkiksi cosplaysta, eettisestä vaatevalmistuksesta, yksilöllisyydestä tai pukeutumiskulttuurista. Valmistut-
tuaan alan artesaani osaa suunnitella ja valmistaa yksilöllisiä tuotteita sekä arki- että juhlakäyttöön, myyntiin 
ja estradille. Työtehtävissä tarvitaan kädentaitoja, tarkkuutta ja huolellisuutta sekä joutuisuutta ja luovuutta. 

Pukeutumisen ja vaatetusalan artesaaneja työskentelee ompelimoissa, vaatetusliikkeissä, teattereiden puvus-
tamoissa ja itsenäisinä yrittäjinä.

Hakijoille pidetään pääsy- ja soveltuvuuskoe, joko paikan päällä tai etäyhteyksin.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• kädentaidot

• joutuisuus ja luovuus

• tarkkuus ja huolellisuus

TYÖPAIKKOJA:

• ompelimot

• puvustamot

• vaatetusliikkeet

• yrittäjyys

TOIMIPISTE:

• Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

Say YES  to  

the dress!

Artesaani, pukeutuminen ja vaatetus
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MEDIAPALVELUJEN TOTEUTTAJA, 
TAPAHTUMATOTEUTTAMINEN

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun 
perustutkinto, audiovisuaalisen viestinnän 
osaamisala

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon 
suorittaneella on valmiudet toimia media-alan 
monipuolisissa tehtävissä. Koulutuksen pääpaino 
on erilaisten tapahtumien suunnitelmien toteut-
tamisessa, tapahtumatekniikan ja -rakenteiden 
hallinnassa, visuaalisen ilmeen ja elämyksellisuuden 
toteuttamisessa sekä tapahtumaviestinnän hallin-
nassa. 

Mediapalvelujen toteuttajat ovat tapahtumatoteut-
tajia, joiden osaamista tarvitaan messu-, festivaali-, 
konsertti-, näyttely-, myynti- ja markkinatapahtumis-
sa. Ammatti sopii ihmisille, jotka pitävät tiimityös-
kentelystä.

Alalta voi työllistyä erilaisiin projekteihin sekä yrittä-
jäksi.

Hakijoille pidetään pääsy- ja soveltuvuuskoe, joko 
paikan päällä tai etäyhteyksin.

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• asiakaspalvelutaidot

• sosiaalisuus

• visuaalisuus

TYÖPAIKKOJA:

• erilaiset projektit ja tapahtumat

• yrittäjyys

TOIMIPISTE:

• Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

KUVALLISEN ILMAISUN TOTEUTTAJA, 
GRAAFINEN SUUNNITTELU

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perus- 
tutkinto, kuvallisen ilmaisun osaamisala

Graafinen suunnittelija on visuaalisen viestin viejä. 
Suunnittelija kuuntelee asiakkaan odotuksia ja täyt-
tää niitä omaa luovuuttaan käyttäen. Ammattilaisen 
on osattava suunnitella visuaalisia kokonaisuuksia 
eri medioihin. Opiskelussa käsin tekeminen yhdistyy 
digitaaliseen osaamiseen. Ammatissa suunnittelijal-
ta vaaditaan visuaalista silmää, luovuutta, asiakas-
lähtöisyyttä ja yhteistyötaitoja.

Graafisia suunnittelijoita työskentelee mainos- ja 
viestintätoimistoissa, kustantajilla, sanoma- ja 
aikakauslehdissä, pelialalla, tuotantoyhtiöissä sekä 
itsenäisinä yrittäjinä.

Hakijoille pidetään joko paikan päällä tai etäyhtey-
den avulla pääsy- ja soveltuvuuskoe, johon liittyy 
ennakkotehtävä. 

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• asiakaslähtöisyys

• luovuus

• visualisuus

TYÖPAIKKOJA:

• kustantajat

• mainos- ja viestintätoimistot

• peliala

• yrittäjyys

TOIMIPISTE:

• Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos

Dreams come true!
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Kuvallisen ilmaisun toteuttaja, graafinen suunnittelu
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Musiikkituotannon ammattitutkinto
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LAULUNTEKIJÄ

Musiikkituotannon ammattitutkinto,  
laulun tekemisen osaamisala 

Lauluntekijä on säveltäjä ja/tai sanoittaja, joka tun-
nistaa ja ilmaisee laulujen harmonisen, melodisen 
ja rytmisen rakenteen, säveltää ja sanoittaa julkai-
sukelpoista musiikkia, ymmärtää musiikin tuotanto-
prosessin vaatimukset ja tuottaa säveltämistään ja 
sanoittamistaan lauluista ammattimaisia demoja. 

Opinnoissa on keskeistä tiimioppiminen, oman 
osaamisen tuotteistaminen, aidot kontaktit musiik-
kibisneksen ytimeen, verkostoituminen sekä musiik-
kialan työelämäprojektit. 

Hakemusten ja työnäytteiden perusteella osa haki-
joista kutsutaan haastatteluun. Haastattelu voidaan 
tehdä tarvittaessa myös etäyhteyksin. 

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• sosiaalisuus

• omatoimisuus

• yhteistyötaidot

TYÖMAHDOLLISUUKSIA:

• Artistit

• Levy-yhtiöt

• Musiikkikustantajat

• Teatteri

• Mainostoimistot

• Peliteollisuus

TOIMIPISTE:

• Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos 

MUSIIKKIMANAGERI 

Musiikkituotannon ammattitutkinto, 
musiikin manageroinnin osaamisala 

Musiikkimanageri suunnittelee ja toteuttaa musiik-
kialan projekteja, markkinoi, myy ja ostaa musiik-
kialan tapahtumia, tuotteita ja palveluja, manageroi 
musiikkialan toimijoita tai tapahtumia ja ymmärtää 
brändin rakentamisen osana musiikkialan manage-
rointia. 

Opinnoissa on keskeistä tiimioppiminen, oman 
osaamisen tuotteistaminen, aidot kontaktit musiik-
kibisneksen ytimeen, verkostoituminen sekä musiik-
kialan työelämäprojektit. 

Hakemusten ja työnäytteiden perusteella osa haki-
joista kutsutaan haastatteluun. Haastattelu voidaan 
tehdä tarvittaessa myös etäyhteyksin. 

ALALLA TARVITTAVIA OMINAISUUKSIA:

• omatoimisuus

• sosiaalisuus

• yhteistyötaidot

TYÖMAHDOLLISUUKSIA:

• Yrittäjyys (Artistien managerointi)

• Levy-yhtiöt

• Ohjelmatoimistot

• Tapahtumateollisuus

TOIMIPISTE:

• Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos 

Sing like nobody’s listening!
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SASKY  
oppisopimus- ja  

työelämäpalvelut  
toteuttaa laaja-alaista 

oppisopimuskoulutusta 
valtakunnallisesti.
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SASKY oppisopimus- ja 
työelämäpalvelut

S ASKY oppisopimus- ja työelämäpalvelut to-
teuttaa laaja-alaista oppisopimuskoulutusta 
valtakunnallisesti. Yksikkö vastaa myös laajen-

netusta oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtä-
västä. Laajennettu oppisopimuksen järjestämisteh-
tävä tarkoittaa oikeutta hankkia koulutusta myös 
esim. toiselta koulutuksen järjestäjältä tai muulta 
taholta ja antaa näin ollen mahdollisuuden kaikkien 
ammatillisten tutkintojen tarjoomaan yhdessä yh-
teistyökumppaneiden kanssa. 

Yksikkömme tarjoaa koulutuspolkuja erityisesti 
ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin oppiso-
pimuksella. Oppisopimuksella voit hankkia myös 
muodollisen pätevyyden ammattiin. Se käy oman 
ammattitaidon kehittämiseen tai jonkun uuden 
työtehtävän vaatimaan lisäkouluttautumiseen. Op-
pisopimuskoulutus on maksutonta ja opiskelija on 
päätoimisessa työsuhteessa oppisopimustyönanta-
jaansa. Myös yrittäjällä on mahdollisuus oppisopi-
muskoulutukseen.

Ammattitutkinto tarjoaa sinulle mahdollisuuden sy-
ventää aiempaa osaamista tai kohdentaa sitä uusiin 
työtehtäviin.  Erikoisammattitutkinnon suorittami-
nen antaa alansa osaajalle mahdollisuuden toimia 
oman alan vaativammissa tehtävissä. Osaaminen 
osoitetaan molemmissa tutkinnoissa työelämän 
aidoissa työtehtävissä ammattitaitovaatimusten 
mukaisesti. Tutkinnot antavat kelpoisuuden ammat-
tikorkeakoulu- ja korkeakouluopintoihin johtaviin 
opintoihin. 

Tällä hetkellä suosituimpia tutkintoja ovat:

• Liiketoiminnan ammatti- ja 
erikoisammattitutkinto 

• Lähiesimiestyön ammattitutkinto                            

• Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto                         

• Yrittäjyyden ammattitutkinto

• Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto 

Katso lisää tutkinnoista sasky.fi ja  
eperusteet.opintopolku.fi sekä  
oppisopimuksesta oppisopimus.fi
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Saskyn  
yleissivistävä 

koulutus
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I kaalisten lukio on osa SASKY koulutuskuntayh-
tymää ja se sijaitsee IDEA-kampuksella uusissa 
tiloissa. Samalla kampuksella sijaitsevat Ikaalis-

ten kauppaoppilaitos ja Ikaalisten käsi- ja taideteolli-
suusoppilaitos, joiden kanssa lukio tekee yhteis- 
työtä. 

Ikaalisten lukion vahvuuksia ovat ammattitaitoinen 
ja osaava henkilökunta, hyvä yhteishenki sekä opis-
kelijoiden hyvä sijoittuminen korkeakouluopintoi-
hin. Lukion toiminnan perusajatuksena on kasvattaa 
opiskelijoista oppimishaluisia, itsenäisiä, vastuun-
tuntoisia, sivistyneitä ja kansainvälisiä moniosaajia. 
Henkilökohtainen opetus ja tehokas ohjaus ovat 
lukiomme etuja. Opetuksessa hyödynnetään tekno-
logiaa, sähköisiä alustoja ja digitaalisia oppikirjoja. 
Uudistusten rinnalla säilyvät edelleen kaikki lukiom-
me vanhat perinteet. 

Meillä voit valita esports-opinnot tai urheiluakate-
mian osaksi lukio-opintojasi. Lukiossamme järjes-
tetään musikaalitoimintaa, joka on avointa kaikille, 
musikaali järjestetään joka toinen vuosi. Myös 
kansainvälisyys on vahvasti osa lukiomme toimin-
taa. Lukiossamme voi suorittaa suullisen kielikokeen 
myös lyhyen oppimäärän kielissä. Uutena mahdolli-
suutena opiskelijoille tarjotaan myös venäjän kielen 
B3-oppimäärää. Ikaalisten lukiossa saa laadukasta 
opetusta taito- ja taideaineissa, joissa on laaja kurs-
sitarjonta ja monipuoliset mahdollisuudet lukiodip-
lomin hyödyntämiseen.

Syksyllä 2021 Ikaalisten lukiossa alkoi uusi,
arkkitehtiopintoihin valmentava linja. Alalle
orientoivan Johdatus arkkitehtuuriin opintojakson
lisäksi opintoihin sisältyy käytännön taitoihin keskit-
tyviä opintojaksoja (mm. pienoismallinrakennusta), 
jotka toteutetaan yhteistyössä IDEA-kampuksen
ammatillisten opettajien kanssa, kaksi teoreettisem-
paa luonnontieteellistä pohjaa vahvistavaa opinto-
jaksoa ja arkkitehtuurin pääsykokeisiin valmistava 
päättötyö.

IDEA-kampuksella on mahdollisuus myös yhteisen 
yrittäjyyskokonaisuuden opiskeluun. Sen tavoittee-
na on tutustuttaa opiskelijat yrittäjyyteen ja kaupal-
lisen alan opintoihin. Kokonaisuus on paikallinen 
opintokokonaisuus, jonka sisältämistä opinnoista 
osa on tarkoitettu lukion opiskelijoille ja osa amma-
tillisen puolen opiskelijoille. 

MIKSI IKAALISTEN LUKIO? 

• henkilökohtainen opetus ja tehokas ohjaus 

• arkkitehtiopintoihin ja arkkitehtuuriin 
valmentava linja 

• yrittäjyysopinnot 

• aktiivinen ja kansainvälinen lukio  

• esport ja urheiluakatemia osaksi lukio-
opintoja 

• hyvä valinnainen kielitarjonta: saksa, ranska, 
venäjä 

• uudet tilat

Ikaalisten lukio
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R uoveden lukio tarjoaa perinteikkäässä  
kulttuurimaisemassa rauhallisen ja turval-
lisen oppimisympäristön, jossa jokainen 

otetaan huomioon yksilönä. Pätevä ja motivoitunut 
henkilökunta on täydellä sydämellä mukana opiske-
luissasi. Pienen lukion etuna saat opiskella pienissä 
ryhmissä.  

Ratsastuslinjan opiskelijana voit yhdistää ratsastus-
harrastuksen ja lukio-opiskelun. Ruoveden lukiossa 
voit suorittaa koulu- ja esteratsastuksen opintoja 
yhteensä 12 opintopistettä ja täydentää osaamistasi 
hevosen hyvinvointiin ja hoitoon liittyvillä opinnoilla. 
Opiskelijana pääset nauttimaan ratsastuksesta kaksi 
tuntia viikossa maksuttomasti.  

Ruoveden lukion urheiluvalmennuslinjalla yhdistät 
opintosi joustavasti urheiluun ammattitaitoisten 
valmentajien avulla. Urheiluvalmennuksen opintoja 
voit suorittaa opiskeluaikana vähintään 12 opinto-
pistettä, esportsin lisäksi lajeina ovat jääkiekko ja 
pesäpallo. ESports -opinnoissa pelivalmennuksesta 

vastaavat alan ammattilaiset. Opinnoissa painottu-
vat pelivalmennuksen lisäksi terveelliset elämänta-
vat, fysiikka ja mentaaliharjoitukset sekä yrittäjyys ja 
tiimityöskentely. 

Eläinlääketieteellisellä painotuslinjalla valmistaudut 
eläinlääkäriopintoihin ja pääset tutustumaan jo 
lukioaikana monipuolisesti eläinlääkärin työhön. 

Ruoveden lukio on myös kansainvälinen lukio, jolla 
on pysyvät ja pitkäaikaiset yhteistyökoulut sekä Ita-
liassa että Saksassa. Meillä voit englannin ja ruotsin 
lisäksi opiskella saksaa, italiaa ja ranskaa. 

MIKSI RUOVEDEN LUKIO? 

• henkilökohtainen opetus ja tehokas ohjaus 

• ratsastuslinja, urheiluvalmennuslinja ja 
eläinlääketieteellinen painotuslinja 

• aktiivinen ja kansainvälinen lukio  

• tarjolla edullista asumista koulun läheisyydestä 

• esport osaksi lukio-opintoja 

Ruoveden lukio
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P irkanmaan aikuislukio toimii osana Saskyn 
tarjoamaa ammatillista koulutusta ja yleis-
sivistävää lukiokoulutusta ja on verkko-ope-

tuksen erikoisosaaja. Opetustarjonta ja toteutus 
tehdään yhteistyössä Valkeakosken Tietotien aikuis-
lukion kanssa. 

Pirkanmaan aikuislukioon voivat hakea: 

• aikuiset (18 v. täyttäneet) 
• ammatillisen koulutuksen tutkinto-opiskelijat 

(kaksoistutkinto) 
• alle 18-vuotiaat erityisin perustein rehtorin 

opiskelijaksiottopäätöksellä 

Pirkanmaan aikuislukiossa opiskelija voi  
opiskella:

• lukion koko oppimäärän 3 vuodessa  
(2-4 vuotta) 

• ylioppilastutkinnon 

• ylioppilastutkinnon kaksoistutkintona ammatil-
lisen perustutkinnon yhteydessä 

• yksittäisiä oppiaineita  
• korottaa aikaisempia arvosanoja 

Pirkanmaan aikuislukiossa opiskellaan  
monimuotoisesti ja monipuolisesti:

• verkossa itsenäisesti opiskelijan valitsemassa 
oppimisympäristössä 

• osallistumalla etäopetukseen Moodlessa 
(opetusta voi seurata striimattuna myöhemmin 
verkossa) 

• osallistumalla lähiopetukseen mahdollisuuk-
sien mukaan 

Pirkanmaan aikuislukiossa opettajat ohjaavat ja 
tukevat opiskeluasi ja saat opinto-ohjausta koko 
opiskelujesi ajan.

Pirkanmaan aikuislukio 
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PETÄJÄ-OPISTO 
Petäjä-opisto on alueellinen kansalaisopisto, jonka 
toimii Hämeenkyrön, Kankaanpään, Karvian, Kihni-
ön, Parkanon ja Pomarkun kunnissa. Opisto tarjoaa 
hyviä opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia lähi-
palveluna. Pääosa kurssitarjonnasta on suunnattu 
aikuisille. Lapsille ja nuorille on tarjolla mm. kuvatai-
dekoulu Pisama ja käsityökoulu Näppärä. 

Näiden lisäksi Petäjä-opisto tuottaa tilauskoulutus-
ta ja asiantuntijapalveluita. Tähän kuuluvat mm. 
suomen kielen kurssit maahanmuuttajille, kerhotoi-
minta koululaisille, kyselytutkimukset ja kestävän tu-
levaisuuden auditoinnit. Kurssit ovat avoimia kaikille 
iästä, kotikunnasta tai pohjakoulutuksesta riippu-
matta. Ilmoittautuminen alkaa elokuussa ja opiske-
lupaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä

YLÄ-SATAKUNNAN MUSIIKKIOPISTO 
Saskyn Ylä-Satakunnan musiikkiopistossa järjeste-
tään musiikin taiteen perusopetusta. Perusopinto-
jen ja musiikin syventävien opintojen opetus tapah-
tuu Ikaalisissa, Kihniössä ja Parkanossa. Opisto on 
tarkoitettu pääsääntöisesti kouluikäisille nuorille, 
mutta opetusta annetaan myös aikuisille. Opistos-
sa on musiikkileikkikoulu alle kouluikäisille lapsille. 
Osaston puitteissa voidaan järjestää myös oppilai-
toksen tehtäväalueeseen kuuluvaa koulutusta ja 
palveluja maksullisena palvelutoimintana.  

Ilmoittautuminen Ylä-Satakunnan musiikkiopis-
toon tapahtuu maalis-toukokuussa osoitteessa: 
ylasatakunta.eepos.fi. Tarkemmat tiedot löytyvät 
lukuvuoden aikana Ylä-Satakunnan musiikkiopiston 
nettisivuilta. 

Saskyn muu koulutustarjonta
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Sasky somessa:

@saskyofficial @sasky.fi

/user/SASKYKKY SASKY koulutus- 
kuntayhtymä
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Sasky Avain

palveluohjaaja Henna Koistinen 040 590 0709
hakijapalvelu@sasky.fi

Ammatti-instituutti Iisakki

Hämeenkyrön yksikkö

Taitokuja 3, 39100 Hämeenkyrö 03 345 7100
opinto-ohjaaja Tarja Perolainen 050 338 3314
vs. opinto-ohjaaja Juha Tapio 
(5.9.2022-28.2.2023)

044 034 5747

Osaran maaseutuopetusyksikkö

Huikuntie 33, 39230 Osara 03 342 4400
opinto-ohjaaja Olli Sairanen 044 344 0572

Parkanon yksikkö
Keskuskatu 1, 39700 Parkano 03 448 2061
opinto-ohjaaja Tarja Perolainen 050 338 3314
vs. opinto-ohjaaja Juha Tapio 
(5.9.2022-28.2.2023)

044 034 5747

Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto

Huittisten yksikkö

Risto Rytin katu 70, 32700 Huittinen 03 5212 3100
opinto-ohjaaja Eini Heinimaa 044 560 4520

Kokemäen yksikkö
Kauvatsantie 189, 32800 Kokemäki 03 5212 3009
opinto-ohjaaja Eini Heinimaa 044 560 4520

Ikaalisten kauppaoppilaitos
Eino Salmelaisen katu 20,  
39500 Ikaalinen

044 755 4548

opinto-ohjaaja Tuula Karttunen 044 034 5751

Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Eino Salmelaisen katu 20,  
39500 Ikaalinen

044 755 4532

opinto-ohjaaja Piia Saarinen 044 045 2011

Ikaalisten lukio
Eino Salmelaisen katu 20,  
39500 Ikaalinen

040 724 4835

opinto-ohjaaja Niko Mäenpää 040 622 7628

Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos
Tulluntie 30, 38100 Sastamala
opinto-ohjaaja Eija Uotila 050 345 8725

Petäjä-opisto

Hämeenkyrön toimisto
Taitokuja 3 39100 Hämeenkyrö 040 640 5650

Kankaanpään toimisto
Jämintie 2 C, 38700 Kankaanpää 044 5800 520

Parkanon toimisto
Keskuskatu 1, 39700 Parkano 040 822 7003

Pirkanmaan aikuislukio
Keskuskatu 1, 39700 Parkano 044 0455 511

Ruoveden lukio
Kuruntie 6, 34600 Ruovesi 044 787 1404
opinto-ohjaaja 044 787 1408

SASKY oppisopimus- ja työelämäpalvelut
koulutuspäälliköt
Marja Kivivuori 040 480 6658
Susanna Pirttinen 044 560 4518

Tampereen palvelualan ammattiopisto
Koulukatu 18, 33200 Tampere 040 825 6252
opinto-ohjaaja Minna Vainio 044 774 5005

Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitos
Sastamalankatu 2, 38210 Sastamala
opinto-ohjaaja Eija Uotila 050 345 8725

Vammalan ammattikoulu
Ratakatu 36, 38210 Sastamala
opinto-ohjaaja Harri Pääkönen 0500 739 661

Ylä-Satakunnan musiikkiopisto
Keskuskatu 1, 39700 Parkano 044 045 5511

SASKY koulutuskuntayhtymä
Ratakatu 36, 38210 Sastamala

Mäntän seudun koulutuskeskus

Virtasalmentie 14, 35800 Mänttä 03 474 0200

opinto-ohjaaja 040 640 5656
ravintola- ja catering-ala,  
matkailuala, liiketoiminta, tieto- 
ja viestintätekniikka, VALMA  
(maahanmuuttajat)

opinto-ohjaaja Teija Elers 040 644 9256
tekniikan alat, hius- ja  
kauneudenhoitoala,  
sosiaali- ja terveysala, VALMA
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