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Arvoisa lukija

Arvoisa lukija,

Ammatillinen koulutus kannattaa aina! Vanha 
hokema hieman muunnettuna kuvaa hyvin ny-
ky-yhteiskuntaa ja muuttuvia osaamisvaatimuk-
sia. Osaaminen ja sen kehittäminen on jokaisel-
le meistä arvokas investointi omaan itseemme ja 
omaan elämäämme. Työtehtävät eri ammateissa 
muuntuvat ja moninaistuvat. Suomalainen kou-
lutusjärjestelmä on rakennettu tukemaan yh-
teiskuntaamme sen eri muutostilanteissa. Am-
matillinen perustutkinto antaa hyvät valmiudet 
oman työuran aloittamiseen tai työuran vaihta-
miseen. Tutkinnot ovat laajoja, ja niissä on hy-
vät mahdollisuudet suunnata osaamissisältö-
jä omien tavoitteiden ja aikataulujen mukaisesti.

Jokaiselle tutkintokoulutuksessa aloittavalle 
henkilölle tehdään oma henkilökohtainen osaa-
misen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa 
määritellään mitä opiskellaan, miten opiskellaan, 
missä opiskellaan ja millä aikataululla mitäkin 
osiota viedään eteenpäin. Vaikka meillä YSAOl-
lakin on vuosittain noin 4000 yksittäistä henki-
löä oppimassa erilaisia aihealueita, niin jokainen 
heistä kohdataan yksilöinä, yksilöllisin tarpein. 
Voit valita mittavasta määrästä erilaisia tutkin-
toja ja suunnata niitä omien tarpeidesi mukaan.

Opintojen aloitusajankohdat ovat hyvin jous-
tavia. Voit hakeutua koulutukseen milloin vain ja 
aloitusajankohta sovitaan kanssasi. Tämä tar-
koittaa samalla sitä, että myös valmistuminen 
ammattiin tapahtuu joustavasti. Meille hakeu-
tuu vuosittain yhteishaussa noin 300 ja jatku-
vassa haussa noin 1700 opiskelijaa. Jatkuva haku 
on ollut jo muutamia vuosia pääväylä opintojen 
aloittamisessa. 

Oppimista tuetaan eri oppimisympäristöis-
sämme perinteisesti oppilaitoksen tiloissa, yri-
tyksissä ja jatkossa yhä enemmän eYSAOlla. Se 
mitä oppimisympäristöä kulloinkin käytetään, 
riippuu opiskelijan omista tarpeista, tavoitteis-
ta ja mahdollisuuksista. Varsinkin aikuisten työ-
elämässä mukana olevien opiskelijoiden osalta 

eYSAO tarjoaa joustavat mahdollisuudet sovit-
taa yhteen työn ja opiskelun tarpeet. eYSAO on 
oleellinen osa kaikkien opiskelijoiden arkea, kos-
ka suurin osa opinnoissa tarvittavista materiaa-
leista on nykyisin sähköisessä oppimisympäris-
tössä. Tarjoamme myös oppivelvollisille opiskeli-
joille opintojen ajaksi käyttöön henkilökohtaisen 
tietokoneen, jolloin kaikilla peruskoulusta tulevil-
la on mahdollisuus tehdä opintoihin liittyviä har-
joitus- ja muita tehtäviä sekä tiedonhakua ajasta 
ja paikasta riippumatta. 

Yhä useammalla alalla on pula osaavista työn-
tekijöistä, ja tarve osaajista kasvaa tulevaisuu-
dessa. Osaamistarpeet kuitenkin muuttuvat ja 
osaamista tulee voida päivittää joustavasti oman 
työuran aikana. Ammatillinen perustutkinto an-
taa hyvät pohjat työelämään, mutta voit palata 
oppilaitokseemme täydentämään osaamistasi 
ammatti- ja erikoisammattitutkintojen sekä eri-
laisten lyhytkoulutusten kautta. 

Tervetuloa opiskelemaan moderniin ja kehitty-
vään Ylä-Savon ammattiopistoon. Rakennetaan 
yhdessä polku sinun tulevalle työurallesi!
Antaa taidon näkyä!

Koulutusterveisin,
Kari Puumalainen
rehtori, kuntayhtymän johtaja
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Kolme syytä 
opiskella meillä

YSAO kouluttaa monipuolisia osaajia työelä-
mään ja tarjoaa lukuisia uravaihtoehtoja. 

Tarjoamme sinulle usean kampuksen voi-
malla mahdollisuuksia saada ammatilli-

nen perustutkinto. Voit opiskella useita kymme-
niä tutkintoja, useilta eri aloilta. Opintosi raken-
netaan sinun tarpeidesi ja tavoitteesi mukaisesti.

Lähiopetuksen lisäksi oppiminen tapah-
tuu aidoissa tilanteissa alan työpaikoilla 

ja yrityksissä sekä eYSAOn kautta. Tämä antaa 
opiskelijalle parhaat eväät työelämään. 

Opiskelijamme koostuvat monipuolisista 
taustoista ja ikäryhmistä. Meillä opiskelee 
nuoria ja aikuisia lähes 4 000, jotka ovat 

tulleet noin 200 eri kunnasta.
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Pohjois-Savon alue 
ja Iisalmi

Iisalmi sijaitsee Pohjois-Savossa hyvien yhteyk- 
sien päässä Kuopiosta, Kajaanista ja Oulusta. 

Kaupunki tarjoaa edullista asumista, moni-
puolisia ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksia  
sekä leppoisaa savolaista tunnelmaa. 

Iisalmessa kaupungin sisällä on helppo liikkua 
pyörällä tai kävellen ja palvelut ovat lähellä. Juna- 
ja linja-autoyhteydet mahdollistavat vaivatto-
man kulun pidemmille matkoille. 

Alueella on hyvät yhteydet niin opiskelu- kuin 
työssäkäyntiä ajatellen. 

www.iisalmi.fi

Pohjois-Savo on yhdistelmä onnellisia ihmisiä, 
rentoa asennetta ja huippuosaamista, tiedet-
tä, teknologiaa, taidetta, teollisuutta ja turvalli-
suutta. Osaaminen ja monipuoliset luonnonva-
rat tarjoavat loistavia mahdollisuuksia kasvuun ja 
uudistumiseen sekä innovatiivisten tuotteiden ja 
palvelujen kehittämiseen.

Pohjois-Savossa on paljon kansainvälistä 
teknologiateollisuuden huippuosaamista. Näi-
den yritysten osuus maakunnan viennistä on yli 
40 %. Kone- ja metallituoteteollisuuden me-
nestystuotteita ovat mm. metsäkoneet (Pons-
se), erikoisajoneuvot (Profile Vehicles), hydrauli-
set paalutuskoneet ja hydraulisylinterit (Junttan, 
Hydroline) sekä kaivoslaitteet (Normet).

21 000 asukkaan Iisalmi on pohjoisen osan 
keskus. Iisalmen seutu tunnetaan kansainväli-
sesti arvostetusta koneteollisuudesta, vahvas-
ta puutuoteteollisuudesta sekä monipuolisesta 
elintarviketuotannosta.

www.pohjois-savo.fi

Asuminen YSAOlla

Asuntolat

Kun matka kotoa uuteen opiskelupaikkaan on 
pitkä tai muutoin haasteellinen, tarjoavat mo-
nipuoliset asuntolamme sinulle hyvän ratkaisun 
asumiseen. Muuttaminen asuntolaan voi helpot-
taa opiskeluarkeasi merkittävästi. Lisäbonuksena 
tulee mahdollisuus olla osa mahtavaa asuntola-
yhteisöä.

Ylä-Savon ammattiopistolla on tarjolla kolme 
eri asuntolaa Peltoniemessä (Iisalmi), Hingunnie-
messä (Kiuruvesi) ja Museokadulla (Kiuruvesi).

Asuntolapaikkoja tarjoamme kaikille tutkin-
to-opiskelijoille, mutta etusijalla ovat perustut-
kinto-opiskelijat sekä oppivelvollisuuden piirissä 
opiskelevat. Majoitusta voit hakea myös lyhyt- ja 
täydennyskoulutuksiin osallistuessasi.

Asuntoloissa majoitutaan pääosin soluasun-
noissa. Asuntolapaikkojen hakuaika on vähintään 
kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Asuntolassa asuessasi tarjoamme myös tu-
kipalveluja, kuten kuljetusta opiskeluyksiköi-
hin, harrastusmahdollisuuksiin tutustumista ja  
yhteistä tekemistä iltoihin. Asuntoloilla toimivat 
asuntolanohjaajat antavat lisätietoa asumisesta, 
hakemisesta ja harrastusmahdollisuuksista. 

www.ysao.fi/asuntolat
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Hakeminen

Pääsyvaatimuksena toisen asteen ammatilliseen 
koulutukseen on peruskoulun suorittaminen ja 
mahdollisen soveltuvuuskokeen hyväksytysti 
suorittaminen. 

Logistiikka- ja maarakennusalalle hakeutu-
vana sinun on tärkeä huomioida alojen tervey-
dentilavaatimukset. Huomioi myös muiden alo-
jen ammattivaatimukset ja terveydentilasuosi-
tukset. 

Yhteishaku 

21.2.-21.3.2023 (klo 15 mennessä) 
www.opintopolku.fi

Tieto valituille hakijoille ilmoitetaan kirjeitse  
aikaisintaan 15.6.2023. 

Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vas-
taanottamisesta Ylä-Savon ammattiopistoon 
viimeistään 29.6.2023. Varasijat ovat voimas-
sa 18.8.2023 asti. Opiskelijaksi ottaminen on  
ehdollinen siihen saakka, kunnes koulutodistuk-
set on tarkistettu.  

www.ysao.fi/yhteishaku
www.ysao.fi

Lisätietoja hakemisesta ja tutkinnon suoritta-
misesta voit kysyä tutkinnon vastaavalta opet- 
tajalta. Tutkintokuvauksista löytyvät heidän  
puhelinnumeronsa. YSAOn henkilöstön sähkö-
postit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ysao.fi

Hakuinfon kautta saat lisätietoja koulutuksista
puh. 040 481 1400
hakuinfo@ysao.fi

Jatkuva haku

Sinulla on mahdollista hakea jatkuvan haun 
kautta haluamaasi alaa. Voit hakeutua jatku-
valla haulla, jos et tullut valituksi yhteishaussa, 
opintosi ovat keskeytyneet, haluat vaihtaa alaa 

tai olet jo suorittanut ammatillisen perustutkin-
non tai muun ammatillisen tutkinnon, lukion tai  
ylioppilastutkinnon. Ammatillisen perustutkin-
tokoulutuksen jatkuvasti haettavana olevista 
vapaista paikoista löydät lisätietoja sivuiltamme, 
jota kautta myös haku onnistuu.

www.ysao.fi/koulutus

Oppisopimus

Oppisopimuksella voit opiskella missä tahansa 
opintojen vaiheessa. Opinnot voit suorittaa ko-
konaan oppisopimuksella tai opiskella välillä op-
pilaitoksessa ja välillä oppisopimuksella. Oppiso-
musta varten etsit itse työpaikan, ja solmit työn-
antajan kanssa määräaikaisen sopimuksen. 

Oppisopimuksen aikana hankit osaamista 
palkallisessa työsuhteessa. Työajan pitää olla vä-
hintään 25 h viikossa. 

Oppisopimuksella voit opiskella joko koko 
tutkinnon, yhden tutkinnon osan (esim. kesätyö  
oppisopimuksella) tai pienempiä osioita opin-
noista. YSAO tarjoaa oppisopimuksella 164 eri 
tutkintovaihtoehtoa.

www.ysao.fi/oppisopimus

Ammatillinen perustutkinto 
180 osp
Tutkinnon laajuus lasketaan osaamispisteinä, ja 
se koostuu alla olevan tutkinto-osien mukaisesti.

Ammatillinen tutkinnon osa (145 osp)

 Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
- viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
väh. 11 osp
- matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 
väh. 6 osp
- yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
 väh. 9 osp
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Jatkomahdollisuudet

Ammatillinen perustutkinto antaa hyvät jatko- 
opintomahdollisuudet. Ylä-Savon ammattiopis-
tossa sinulla on mahdollista opiskella ammatillisen  
perustutkinnon jälkeen ammattitutkinto tai eri-
koisammattitutkinto. 

Ammatillinen perustutkinto mahdollistaa 
hakemisen korkea-asteelle eli ammattikorkea-
kouluun ja yliopistoon. 

Ylä-Savon ammattiopistossa opiskelujen  
aikana voit opiskella Savonian avoimen ammatti-
korkeakoulun opintoja. Rakennusalan perustut-
kinnosta on mahdollista opiskella väyläopintoja 
rakennusmestariksi.

Lukio

Oppisopimus

Yliopisto

Kaksois- 
tutkinto 
MAHIS

Urheilu- 
akatemia

Työelämä

Työelämä

Kansain- 
välinen 
toiminta

TUVA 
Tutkintokoulutukseen 
valmentava koulutus
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Tutkinnot Iisalmi

artesaani
Sisustus tai Restaurointi
Taideteollisuusalan perustutkinto

Haluatko toteuttaa itseäsi työssäsi? Sisustajana 
siihen on mahdollisuuksia niin tapetointi/maa-
laus-, rakennus-, suunnittelu-, laatoitus-, asia-
kaspalvelu-, kalusteasennus- kuin restauroin-
tialan työtehtävissä suuntautumisesi mukaan. 
Tässä työssä voit käyttää luovuuttasi, oma-aloit-
teista otetta, ideoida rohkeasti ja tehdä asioita 
yhteistyössä muiden kanssa. 

Hyvän sisustajan tärkeä valtti on kyky kuun-
nella ja ymmärtää asiakkaan toiveita. Työ on mo-
nipuolista ja käytännönläheistä, ja pääset suun-
nittelemaan ja toteuttamaan erilaisia sisustus-
projekteja. Sisätilojen pintaremonttitaidot tule-
vat tutuksi jo opintojen aikana. 

Tulevaisuuden työpaikkasi voi olla esimerkik-
si rakennusliikkeissä, restaurointialan yritykses-
sä, asiakaspalvelutehtävissä tai alalla itsenäisenä 
yrittäjänä. 

Tutkintoon on helppo yhdistää myös raken-
nusalan tutkinnon osia, ja voit myös suorittaa 
rakennusalan tutkinnon samanaikaisesti, jolloin 
valmistut artesaaniksi sekä talonrakentajaksi. Sa-
malla mahdollisuutesi työllistyä paranee.
www.ysao.fi/sisustaja
Kysy lisää Tiina Ahonen puh. 0400 793 024

Automekaanikko 
Diagnoosimekaanikko 
Hyötyajoneuvomekaanikko
Ajoneuvoalan perustutkinto

Ajoneuvoalan ammattilaiselta hoituu käden 
käänteessä ajoneuvojen huollot, vianmäärityk-
set ja korjaukset. Automekaanikkona sinulla on 
osaamista autojen mekaanisiin korjauksiin, diag-
noosimekaanikkona painopisteesi on ajoneuvo-
jen sähköisten järjestelmien tuntemuksessa, ja 
hyötyajoneuvomekaanikkona saat valmiudet 

ajoneuvojen ja koneiden huolto- ja korjaustöihin 
(esimerkiksi maansiirtokoneet ja kuorma-autot). 
Tutkinnon suorittaneena osaat toimia ajoneuvo-
alan korjaus-, huolto- ja vianhakutehtävissä. 

Automekaanikon ammatti kysyy hyvää tek-
niikan tuntemusta, kykyä ratkaista monenlaisia 
ongelmia sekä halua työskennellä niin itsenäises-
ti kuin tiimissäkin. Monipuoliset tehtävät vaihte-
levat vikojen diagnosoinnista aina asiakaspalve-
luun, ja opit käyttämään nykyaikaisia korjaamo-
laitteita. Sinulla on myös hyvä kunto ja moittee-
ton näkökyky. 
www.ysao.fi/automekaanikko
Kysy lisää Antti Sonninen puh. 040 630 6898

Elintarvikkeiden valmistaja
Leipuri-kondiittori  
Elintarvikealan perustutkinto

Antaudu työlle, jossa aistit ja kädentaitosi he-
räävät eloon! Elintarvikkeiden valmistajana voit 
työskennellä elintarvikkeiden valmistus-, pak-
kaus- ja varastointitehtävissä pienyrityksissä 
tai suurteollisuudessa esimerkiksi ruokavalmis-
te-, säilyke-, makeis- ja juomateollisuudessa se-
kä elintarvikemyymälöissä. Työpaikkasi voi olla 
myös henkilöstöravintoloissa, pikaruokapaikois-
sa, liikenneasemilla sekä julkisella sektorilla kuten 
esim. sairaaloiden ruokahuollossa.

Leipuri-kondiittorina osaat näyttävien ja her-
kullisten leipomo- ja kondiittorituotteiden sekä 
einestuotteiden valmistamisen. 

Tulevaisuuden työpaikkasi voi olla leipomois-
sa, kahviloissa, kaupan paistopisteissä,  pitopalve-
luyrityksissä tai ravintoloissa. Saat myös taidon 
työskennellä pienemmissä yrityksissä, jossa teet 
työtä pitkälti käsityönä, tai suurissa tuotantolai-
toksissa, jolloin koneet ja niiden käyttö ovat suu-
remmassa roolissa tuotteiden valmistuksessa.
www.ysao.fi/elintarvike
Kysy lisää Anna-Riitta Koski-Vähälä 
puh. 0400 792 856 sekä
Outi Leinonen puh. 0400 792 853
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Eläintenhoitaja
Maatalousalan perustutkinto

Ovatko eläimet sydämesi asia? Oletko toimelias 
ja vastuullinen? Eläintenhoitajana pääasiallinen 
tehtäväsi on eläinten hoitaminen ja hyvinvoin-
nista huolehtiminen.  

Opinnoissa voit suuntautua tuotantoeläimiin 
tai seura- ja harraste-eläimiin sekä valinnaisina 
opintoina perehtyä yksittäisiin lajeihin. Opintoi-
hin sisältyy myös yritysopintoja. 

Eläintenhoitajana voit työllistyä erilaisiin eläi-
nalan yrityksiin kuten esim. eläinpuistoihin, koi-
rahoitoloihin tai tuotantoeläinten hoitajiksi tai 
maatalouslomittajiksi. Eläintenhoitajan työhön 
sisältyy paljon opastusta ja neuvontaa, ja työ vaa-
tii hyvää kuntoa sekä joustavuutta. Eläintenhoi-
tajana hoidat ja ruokit eläimiä ja huolehdit eläin-
tilojen puhtaanapidosta.
www.ysao.fi/elaintenhoitaja
Kysy lisää Satu Nasrelarab puh. 0400 798 524

IT-tukihenkilö
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Oletko kiinnostunut tietotekniikasta ja haluat 
osaajaksi digitalisoituvaan maailmaan? Heittäydy 
mukaan kehittyvään IT-alaan, jossa on oltava val-
mis uusiin haasteisiin ja pysyttävä ajan hermolla. 

IT-tukihenkilönä voit työskennellä moni-
puolisissa työtehtävissä ja nähdä digitalisoitu-
van maailman kehityksen. IT-tukihenkilönä yl-
läpidät tietoteknistä ympäristöä halliten laitteis-
toja, ohjelmistoja, lähiverkkoja ja palvelimia, se-
kä osaat selvittää tietoteknisiä ongelmia. Toimit 
yritysten asiakastuessa, järjestelmäasiantunti-
jana tai teknisissä myyntitehtävissä. Tässä työs-
sä pääset hyödyntämään hyvää kielipäätä ja ha-
luasi kehittyä.
www.ysao.fi/ittuki
Kysy lisää Harri Venehsalo puh. 040 630 4698

Kampaaja 
Parturi
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

Haluatko kehittää ja käyttää luovuuttasi ja kä-
dentaitojasi? Hius- ja kauneudenhoitoalan pe-
rustutkinnon suorittaneena sinulla on ammatti-
taito palvella asiakkaita sekä myydä hius- ja kau-
neudenhoitoalan tuotteita ja palveluja. 

Parturina sinulla on taito toteuttaa hiusten-
leikkauksia parturityötekniikoilla, kampauksia 
sekä partakäsittelyjä. Kampaajana sinulla on tai-
to tehdä asiakkaille hiustenleikkauksia kampaa-
jatyötekniikoilla sekä kampauksia erilaisilla tek-
niikoilla.

Parturi-kampaamo Hiustaiturit toimii Tähti-
niemessä opiskelijoiden oppimispaikkana. Se on 
tavallisen parturi-kampaamo-yrityksen toimin-
taa, mutta opiskelijat suorittavat työt opettajan-
sa valvonnassa.
www.ysao.fi/kampaaja
Kysy lisää Mira Konola puh. 0400 792 854

Kokki
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto 

Kokkina työsi tulokset näkyvät, tuoksuvat ja 
maistuvat. Kokkina osaat valmistaa maukkaita 
lounas-, à  la carte- ja tilausruokia sekä leivon-
naisia. Lisäksi osaat huolehtia keittiön omaval-
vonnasta, raaka-aineiden varastoinnista ja puh-
taanapidosta. Päivittäiseen työhösi kuuluu eri-
laisten ruoka-annosten suunnittelu ja valmistus 
sekä raaka-aineiden käsittely. 

Luovuus ja hyvä mielikuvitus ovat kokin valt-
teja siinä missä tarkkuus ja huolellisuuskin. Pää-
set toteuttamaan itseäsi ja tekemään tiimityö-
tä, sekä toisaalta saat tehdä nopeita ja itsenäisiä 
päätöksiä.

Tulevaisuuden työpaikkojasi voivat olla eri-
laiset anniskelu- ja ruokaravintolat, henkilöstö- 
ja lounasravintolat, cateringalan yritykset, suur-
keittiöt, kahvilat ja liikenneasemat, pikaruokara-
vintolat sekä juhla- ja pitopalveluyritykset.



11

Ravintola Oppimestari toimii opiskelijoiden 
oppimispaikkana, jossa opiskelijat tuottavat ra-
vintolatoimintaa opettajansa valvonnassa. Sen 
lisäksi ravintolaoppimisympäristönä toimii kol-
me  opiskelijaravintolaa Kaisla, Apila ja Aisakello 
sekä Kahvila-myymälä Eväsmestari.
www.ysao.fi/kokki
Kysy lisää Jaana Huttunen puh. 040 177 8534

Koneasentaja 
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Onko sinulla asennetta koneasentajaksi? Kiehto-
vatko koneet ja tekniikka? Koneasentajana kokoat, 
asennat, huollat, koekäytät ja tarkistat niin suuret 
koneet kuin pienemmät laitteetkin. 

Koneasentajana sinulta hoituvat mm. met-
sä- ja maatalouskoneiden, kaivosajoneuvojen, 
voimalaitosten laitteiden ja automaatiojärjestel-
mien kokoonpanoasennukset. Lisäksi sinulla on 
hanskassasi perustaidot hitsauksesta, levytöistä 
ja automaatiotekniikasta. 

Konepajoilla ja kulkuneuvoteollisuudessa työs-
kentelevänä työkalupakistasi löytyvät erilaiset 
asennustyökalut, mittalaitteet ja hitsausvälineet. 
Järeämpien koneiden asennuksessa käytät apuna-
si nosto- ja siirtolaitteita. 

Mikäli sinulta löytyy teknistä taituruutta, et-
kä säiky kuvioita ja kaavioita, olet suunnitelmalli-
nen ja huolellinen etkä karta tiimissä työskentelyä, 
älä enää mieti, vaan suuntaudu asentajaksi! Tämän 
koulutuksen käytyäsi pääset loistotyöhön teknisen 
asentamisen pariin. 

Sinulla on myös mahdollisuus valmistua täsmä-
osaajaksi polkuopintoja pitkin suoraan töihin Pons-
se Oyj:lle tai Normet Oy:lle. 
www.ysao.fi/koneasentaja
Kysy lisää Jarkko Ruotsalainen puh. 040 177 8536
Ponssepolku: www.ysao.fi/ponssepolku
Normetpolku: www.ysao.fi/normetpolku

Koneistaja
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Houkuttaisiko työ järeiden koneiden parissa tek-
nologiateollisuudessa? Työ, jossa tekninen tai-
turuus ja huolellisuus punnitaan, ja jossa pää-
set käyttämään kädentaitojasi. Koneistajana voit 
valmistaa monimuotoisia ja tarkkoja koneenosia 
sekä komponentteja eri teollisuuden aloille, eri-
laisten työstömenetelmien avulla manuaalisilla ja 
CNC-ohjatuilla työstökoneilla.

Digitalisaation myötä alan kehitys on ollut 
huimaa. Ohjelmointitaidot sekä CAM-ohjel-
mointi on keskeinen osa koneistajan ammatti-
taitoa. Koneistajana osaat laatia koneille tarvit-
tavat ohjelmat sekä tarkistaa mittaamalla, et-
tä valmiit kappaleet ovat piirustusten mukaisia. 
Pääset työskentelemään erilaisissa projekteissa, 
joten tarvitset tiimityöskentely- ja yhteistyötai-
toja.

Tyypillisimmät työpaikat ovat erilaiset metal-
liteollisuuden konepajat ja teollisuuden kunnos-
sapitoyritykset. Koneistajana sinulla on hyvät 
mahdollisuudet toimia myös yksityisenä yrittä-
jänä. Alan työllisyysnäkymät ovat hyvät. Lisäk-
si sinulla on mahdollisuus valmistua täsmäosaa-
jaksi polkuopintoja pitkin suoraan töihin Ponsse 
Oyj:lle tai Hanza Toolfac Oy:lle.
www.ysao.fi/koneistaja
Kysy lisää Jarkko Ruotsalainen puh. 040 177 8536

Kuorma-autonkuljettaja
Linja-autonkuljettaja
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Logistiikan perustutkinto

Miltä kuulostaisi itsenäinen, vaihteleva ja vas-
tuullinen työ kuljetusalalla, jossa asiakaspalvelu-
taidot ovat valttia? Autonkuljettajan työtehtävät 
ja ohikiitävät maisemat vaihtuvat päivittäin, kul-
jetatpa sitten ihmisiä, tavaroita tai ajoneuvoja jo-
ko henkilöautolla, taksilla, linja-autolla tai yhdis-
telmäajoneuvolla. 
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Autonkuljettajan ammatti vaatii teknistä tai-
turuutta, oma-aloitteisuutta ja hyvää fyysistä 
kuntoa. Mikäli sinulla on itsenäistä otetta työnte-
koon ja kiinnostusta ihmisten palvelemiseen tien 
päällä, älä jarruta, vaan hae autonkuljettajaksi! 

Tämän tutkinnon myötä saat valmiudet toimia alan 
työntekijänä tai yrittäjänä, ja mahdollisuutenasi on 
nähdä maailmaa kansainvälisissä kuljetustehtävissä.  
www.ysao.fi/autonkuljettaja
Kysy lisää Marko Eskelinen puh. 0400 793 375

Levyseppähitsaaja
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Miltä kuulostaa uuden luominen kehittyvän tek-
niikan parissa? Levyseppähitsaajan käsittelyssä, 
erilaisten levyntyöstö- ja liitostekniikoiden avul-
la teräs, alumiini ja erikoismetallit saavat uudet 
muotonsa. 

Hitsaajana osaat valmistaa metallilevystä 
tuotteita monenlaista jatkokäyttöä varten. Ny-
kyaikaisissa konepajoissa sekä tuoteverstais-
sa osia valmistetaan ja liitetään yhteen valmiiksi 
tuotteeksi. Tarvittaessa työnkuvaan kuuluu, että 
isot teräsrakenteet ja laitekokonaisuudet, kuten 
voimalaitokset, kokoonpannaan asiakkaan luona 
kotimaassa tai ulkomailla.

Levyseppähitsaajana osaat hallita manuaalisia 
ja ohjelmoitavia koneita sekä tunnet materiaalien 
käyttäytymisen eri tilanteissa. Osaat hahmottaa 
työpiirustuksista tuotteet ja sen mukaan suunni-
tella työn toteutuksen. 

Tässä työssä pääset hyödyntämään avaruu-
dellista muotojen hahmotustaitojasi, sekä saat 
valmiudet hallita erilaisia teknisiä välineitä ja ma-
teriaaleja.  

Sinulla on myös mahdollisuus valmistua täs-
mäosaajaksi polkuopintoja pitkin suoraan töihin 
Ponsse Oyj:lle tai Normet Oy:lle. 
www.ysao.fi/levyseppahitsaaja
Kysy lisää Jarkko Ruotsalainen puh. 040 177 8536
Ponssepolku: www.ysao.fi/ponssepolku
Normetpolku: www.ysao.fi/normetpolku

Maarakennuskoneenkuljettaja
Rakennusalan perustutkinto

Maarakennuskoneenkuljettajan työ vaatii eri-
tyistä tarkkuutta ja huolellista otetta. Olitpa 
kaivinkoneen, puskutraktorin, pyöräkuormaa-
jan, maansiirtoauton tai kiinteistönhoitokoneen 
puikoissa, olet käytännönläheisen rakennusalan 
työn näköalapaikalla. 

Maarakennuskoneenkuljettajan monipuoli-
siin työtehtäviin voi kuulua niin teiden ja muiden 
alueiden kuin koneidenkin huolto- ja kunnossa-
pitotöitä, mittaus- ja maisemointitöitä sekä ym-
päristönhoitotöitä. Valinnaisissa osissa voit opis-
kella kuljetusalan perustason ammattipätevyy-
den ja C-ajokortin. 

Maarakennuskoneenkuljettajana voit tehdä 
töitä eri tyyppisillä ja kokoisilla työkoneilla, muun 
muassa kaivinkoneella, pyöräkoneella ja dump-
perilla. Tutkinto valmistaa sinut toimimaan ra-
kennusalan käytännönläheisissä työtehtävissä. 

Pääset kohtaamaan jatkuvasti uusia, mielen-
kiintoisia ja haastavia työtehtäviä, ja opit alitui-
sesti uutta. Kokemuksen kartuttua voit erikois-
tua ja kouluttautua vaativampiin tehtäviin maa-
rakennusalalla.
www.ysao.fi/mara
Kysy lisää Ari Suikkanen puh. 0400 792 829

Maaseutuyrittäjä
Maatalousalan perustutkinto

Tunnetko omaksesi mullan tuoksun, koneiden jy-
rinän ja eläinten hörinät? Ota kutsu vastaan, saat 
oikeat tiedonjyvät meiltä. 

Maatilataloudessa toimitaan luonnon ja eläin-
ten ehdoilla, joten työajat ja -olosuhteet vaihte-
levat. Opinnoissa voit suuntautua esimerkiksi 
kasvinviljelyyn, eläintenhoitoon tai maatalous-
koneiden huoltamiseen ja korjaamiseen ja sa-
malla valmistua maaseutuyrittäjäksi. Voit toimia 
maatilatalouden eri ammateissa, kuten maanvil-
jelijänä, tuotantoeläinten hoitajana, maatalous-
lomittajana, maataloustarvikekaupassa sekä lo-
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mitus-, työ-, kone-, bioenergia- ja maiseman-
hoitopalveluja tarjoavissa yrityksissä. 

Koulutuksen suorittaneena opit käyttämään 
ja huoltamaan työssä tarvittavia koneita ja lait-
teita, sekä opit hoitamaan tuotantoeläimiä niiden 
hyvinvointia edistäen, harjoittaa suunnitelmallis-
ta metsätaloutta, palvella asiakkaita tai käyttää ja 
suunnitella yrityksen tuotantoteknologiaa.

Maatilatalouden taloussuunnittelu, kirjanpi-
to ja erilaiset alan tietotekniset sovellukset edel-
lyttävät, että olet halukas oppimaan uutta. Työs-
kentely vaatii joustavuutta, hyvää yleiskuntoa se-
kä itsenäistä, reipasta ja oma-aloitteista otetta. 
www.ysao.fi/maaseutuyrittaja
Kysy lisää Arja Aalto puh. 0400 792 802

Putkiasentaja
Talotekniikan perustutkinto

Putkiasentajan työympäristöt ja asiakkaat vaih-
tuvat lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden asen-
nuksen ja korjauksen lomassa. 

Putkiasentajana voit erikoistua työssäsi vesi-, 
kaasu-, lämpöjohto-, ilmastointi- ja jäähdytys-
laitteisiin tai öljypumppuihin. Mielenkiintoinen 
ammatti edellyttää hyvää tekniikan tuntemusta, 
matkusteluhalukkuutta, tiimityöosaamista sekä 
erityistä tarkkuutta ja huolellisuutta.

Putkiasentajan hommissa tärkeää on pitää 
kiinni aikatauluista ja asiakkaille annetuista lu-
pauksista. Mikäli olet vastuullinen, suunnitel-
mallinen, asiakaspalvelutaitoinen sekä moder-
nista teknologiasta kiinnostunut, tämä ammat-
ti on sopiva sinulle.
www.ysao.fi/putkiasentaja
Kysy lisää Markku Linninen puh. 040 179 8159

Sähkö- ja automaatioasentaja
Sähkö-ja automaatioalan perustutkinto

Kiinnostaako työskentely vauhdilla kehittyvän 
sähkötekniikan parissa? Kehittyvän tekniikan 
myötä alan tietoja ja taitoja on pidettävä jatku-

vasti ajan tasalla. 
Sähkö- ja automaatioasentajan tehtävät ja 

työskentelypaikat vaihtelevat. Työpäivät kuluvat 
erilaisten sähkölaitteiden, koneiden, mittarei-
den, valaisimien, muuntajien ja sähkökeskuksien 
asennusten, korjausten ja huollon parissa. 

Sähköasentajana osaat toimia asiakkaiden 
kanssa, markkinoida tuotteita ja palveluja se-
kä työskennellä niin itsenäisesti kuin isommassa 
porukassakin. Tässä ammatissa pääset hyödyntä-
mään työhön vaadittavaa näppäryyttä, erityistä 
huolellisuutta, kielipäätä sekä halua oppia uutta. 

Sähkö- ja automaatioalan perustutkin-
to-opiskelijat suorittavat osan tutkinnostaan  
POK Group Oy:lla, jonne on rakennettu säh-
köalan oppimisympäristö. POK Group Oy:n 
päätuotteita ovat erilaiset sähkönjakokeskuk-
set. Opintojen edetessä opiskelijat käyvät myös 
muissa sähkö- ja automaatioalan yrityksissä. 
www.ysao.fi/sahkoasentaja
www.ysao.fi/pok
Kysy lisää Jarkko Ruotsalainen puh. 040 177 8536

Talonrakentaja
Rakennusalan perustutkinto

Haluaisitko toimia rakennusalan näkyvimmissä ja 
tunnetuimmissa työtehtävissä? Rakenna vankka 
pohja tulevaisuudellesi ja hae talonrakentajaksi! 

Jos sinulta löytyy oma-aloitteisuutta, osaat 
toimia vastuullisesti ja tehokkaasti niin tiimissä 
kuin itsenäisesti, haluat kehittyä koko ajan am-
matissasi paremmaksi ja osaat ajatella taloudel-
lisesti, talonrakentajan ammatti on kuin nakutet-
tu juuri sinulle! 

Rakennusalan töihin mahtuu niin muurarin, 
kirves- tai betonimiehen, raudoittajan kuin eri-
laisten elementtien valmistus- ja asennustyö-
tehtäviä. Työnkuvaasi voisi kuulua myös maa-
rakennustyötä, tie- ja vesirakennus- sekä muita 
yhdyskuntateknisiä avustavia töitä.

Tutkintoon on helppo yhdistää myös sisustus- 
tai restaurointialan tutkinnon osia, tai voit suo-
rittaa artesaanialan tutkinnon samanaikaisesti, 
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jolloin valmistut talonrakentajaksi sekä artesaa-
niksi. Samalla mahdollisuutesi työllistyä paranee. 

Rakennusalan työpaikat sijaitsevat esimerkik-
si rakennusliikkeissä, maa-, piha- ja vesiraken-
nusyrityksissä tai rakennustuoteteollisuudessa. 
www.ysao.fi/talonrakentaja
Kysy lisää Jouni Martikainen puh. 0400 792 845

Tarjoilija
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto

Tarjoilijana pääset näyttämään käden taitosi, ja 
työsi tulokset näkyvät heti. Tarjoilijana hallit-
set erityyppisten ravintoloiden salityöskentelyn. 
Huolehdit ravintolan tekstiileistä, astioista sekä 
osaat kattaa ja siistiä pöytiä. 

Pääset asiakaspalvelualalle tekemään myyn-
tityötä, kassatoimintoja, erilaisia tarjoilutapoja ja 
olemaan esillä. Voit hyödyntääkin sosiaalisia- ja 
yhteistyötaitojasi sekä joustavia ryhmätyötaitoja 
nopeasti vaihtuvissa tilanteissa ja erilaisten asia-
kasryhmien kanssa jopa kielitaitojasi. Tarjoilijana 
sinulla on hyvä ruoka- ja juomatuntemus, jotka 
ovat osa  ammattitaitoasi.

 Tarjoilijana työpaikkasi voi olla anniskelu- ja 
ruokaravintolat, kahvilat, laivaravintolat, yöker-
hot, henkilöstöravintolat, liikenneasemat, pika-
ruokalat, juhla- ja pitopalveluyritykset sekä mat-
kailu- ja suurtalousalan toimipaikat.

Ravintola Oppimestari toimii opiskelijoiden 
oppimispaikkana, jossa opiskelijat tuottavat ra-
vintolatoimintaa opettajansa valvonnassa. Sen 
lisäksi ravintolaoppimisympäristönä toimii kol-
me  opiskelijaravintolaa Kaisla, Apila ja Aisakello 
sekä Kahvila-myymälä Eväsmestari.
www.ysao.fi/tarjoilija
Kysy lisää Jaana Huttunen puh. 040 177 8534

Toimitilahuoltaja,
Kodinhuoltaja
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan
perustutkinto

Kiinnostaako sinua työskentely puhtauden ja hy-
gienian parissa? Haluatko työn, jossa saat liikkua 
tilasta toiseen? Puhtaus, siisteys ja järjestys eivät 
synny työpaikoille, hoitolaitoksiin ja kiinteistöihin 
itsestään, tässä työssä näet työsi lopputuloksen. 

Puhtauspalvelualan työ on monipuolista, ja 
ammattilaisena voit työskennellä kuntien, val-
tion, seurakuntien ja yksityisten palvelutuotta-
jien palveluksessa toimitilahuoltajana tai kodin-
huoltajana.

Toimitilahuoltajana toimit asiakaskohteessa 
toimitilahuollon työtehtävissä ja asiakaspalve-
lutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen 
mukaisesti. Opit toteuttamaan ylläpitosiivouk-
sen ja jaksoittaisen siivouksen erilaisissa kohteis-
sa kuten kouluissa, päiväkodeissa ja kylpylöissä.

Kodinhuoltajana toimit asiakaskodeissa ja ko-
dinomaisissa laitoksissa kotityöpalvelujen työ-
tehtävissä ja asiakaspalvelutilanteissa. Asiakas-
kodin tilojen ylläpito- ja perussiivous sekä eri-
laiset kotipalvelut, esimerkiksi ruuanvalmistus, 
kuuluvat tehtäviisi.
www.ysao.fi/pupa
Kysy lisää Minna Kastarinen puh. 040 179 8165

Tutkinnot Kiuruvesi

Hevospalveluohjaaja 
Hevostalouden perustutkinto 

Haluatko työn hevosten kanssa? Hevospalve-
luohjaajana osaat toimia ohjaajana erilaisissa he-
vosharrastepalveluissa ja ohjata asiakkaita eri-
koistumisesi mukaisessa lajissa sekä opettaa heil-
le hevostaitoja. 

Osaat työskennellä itsenäisenä työntekijänä 
tai yrittäjänä ratsutallilla, hevoskasvatusta har-
joittavalla tallilla tai hevospalveluja tuottavassa 
yrityksessä. 
www.ysao.fi/hevospalveluohjaaja
Kysy lisää Tuovi Huttunen puh. 0400 793 135
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Hevostenhoitaja 
Hevostalouden perustutkinto 

Viihdytkö hyvin eläinten parissa, ja haluat jat-
kuvasti ylläpitää ja kehittää hevosten käsittely-
taitoasi? Onko sinulla oma-aloitteisuutta ja pi-
dät työstä, jossa tehdään myös fyysisesti raskai-
ta tehtäviä? 

Hevostenhoitajan työhön mahtuu monen-
laista – kengittämisestä aina hevosvarusteiden 
huoltoon ja valmistamiseen. Hevostenhoitaja-
na huolehdit hevosten päivittäisestä terveydestä 
ja hyvinvoinnista, ja voit erikoistua joko hevosten 
kasvatus- ja hoitotyöhön, ravihevosten valmen-
tamiseen ja kilpailuttamiseen tai hevosharraste-
palveluiden tuottamiseen.

Arki pitää sisällään monimuotoisia tallitöi-
tä, kuten karsinan ja tallin siivousta, ruokinnas-
ta huolehtimista, lannan käsittelyä, laiduntami-
sen järjestelyä ja laitumen huoltotöitä sekä liiku-
tuksia niin ajaen kuin ratsaillakin. Pääset osallis-
tumaan myös siitoshevosten ja varsojen hoitoon 
oriasemalla. 
www.ysao.fi/hevostenhoitaja
Kysy lisää Tuovi Huttunen puh. 0400 793 135

Ratsastuksenohjaaja
Hevostalouden perustutkinto

Haluatko tehdä työtä, jossa pääset liikkumaan 
paljon, lähelle hevosia ja huolehtimaan hevosten 
liikunnasta? Onko sinulla oma-aloitteisuutta ja 
halua toimia itsenäisesti? 

Ratsastuksenohjaajana pidät yllä hevosten 
koulutustasoa sekä koulutat ja perehdytät asi-
akkaitasi ratsastuksen saloihin. Voit työskennel-
lä ratsastus-, ravi- tai vaellustalleilla, oppilaitok-
sissa tai ratsastustoimintaa järjestävissä hevos-
alan yrityksissä. 

Asiakaspalvelutaidot ovat valttia, sillä ratsas-
tuksenohjaajana arkeesi kuuluu ratsastustun-
tien pitäminen ryhmille, joiden taso voi olla hy-
vinkin vaihteleva. Työnkuvaan kuuluu myös he-
vosten hoitoa, tallitöitä ja ratsaille nousua liiku-

tusten merkeissä. Tehtäviä varten sinulla tulee 
olla hyvä yleiskunto sekä hyvä asenne. 

Muuttuvat olosuhteet ja erilaiset asiakasryh-
mät edellyttävät positiivista asennetta, itsenäistä 
otetta, kykyä joustaa ja toimia yhteistyössä val-
mentajien, kilpailijoiden ja harrastajien kanssa. 

Hevosalalla pääset upeiden eläinten pariin, ja 
voit alati kehittää hevosten käsittelytaitoasi.
www.ysao.fi/ratsastuksenohjaaja
Kysy lisää Tuovi Huttunen puh. 0400 793 135

  

Tutkinnot Siilinjärvi
Maarakennuskoneenkuljettaja
Rakennusalan perustutkinto

Maarakennuskoneenkuljettajan työ vaatii eri-
tyistä tarkkuutta ja huolellista otetta. Olitpa 
kaivinkoneen, puskutraktorin, pyöräkuormaa-
jan, maansiirtoauton tai kiinteistönhoitokoneen 
puikoissa, olet käytännönläheisen rakennusalan 
työn näköalapaikalla. 

Maarakennuskoneenkuljettajan monipuoli-
siin työtehtäviin voi kuulua niin teiden ja muiden 
alueiden kuin koneidenkin huolto- ja kunnossa-
pitotöitä, mittaus- ja maisemointitöitä sekä ym-
päristönhoitotöitä. Valinnaisissa osissa voit opis-
kella kuljetusalan perustason ammattipätevyy-
den ja C-ajokortin. 

Maarakennuskoneenkuljettajana voit tehdä 
töitä eri tyyppisillä ja kokoisilla työkoneilla, muun 
muassa kaivinkoneella, pyörökoneella ja dump-
perilla. Tutkinto valmistaa sinut toimimaan ra-
kennusalan käytännönläheisellä työkentällä. 

Pääset kohtaamaan jatkuvasti uusia, mielen-
kiintoisia ja haastavia työtehtäviä ja opit alitui-
sesti uutta. Kokemuksen kartuttua voit erikois-
tua ja kouluttautua vaativampiin tehtäviin maa-
rakennusalalla. 
www.ysao.fi/marasiilinjarvi
Kysy lisää Kai Niemelä puh. 0400 798 527
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Tutkinnot Vieremä

Koneasentaja 
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Onko sinulla asennetta koneasentajaksi? Kiehto-
vatko koneet ja tekniikka? Koneasentajana ko-
koat, asennat, huollat, koekäytät ja tarkistat niin 
suuret koneet kuin pienemmät laitteetkin. 

Koneasentajana sinulta hoituvat mm. metsä- 
ja maatalouskoneiden, kaivosajoneuvojen, voima-
laitosten laitteiden ja automaatiojärjestelmien ko-
koonpanoasennukset. Lisäksi sinulla on hanskassa-
si perustaidot hitsauksesta, levytöistä ja automaa-
tiotekniikasta. 

Konepajoilla ja kulkuneuvoteollisuudessa työs-
kentelevänä työkalupakistasi löytyvät erilaiset 
asennustyökalut, mittalaitteet ja hitsausvälineet. 
Järeämpien koneiden asennuksessa käytät apuna-
si nosto- ja siirtolaitteita. 

Mikäli sinulta löytyy teknistä taituruutta, et-
kä säiky kuvioita ja kaavioita, olet suunnitelmalli-
nen ja huolellinen etkä karta tiimissä työskentelyä, 
älä enää mieti, vaan suuntaudu asentajaksi! Tämän 
koulutuksen käytyäsi pääset loistotyöhön teknisen 
asentamisen pariin. 

YSAOn Vieremän oppimisympäristössä opiskel-
laan työelämälähtöisesti keskellä laajaa alan yritys-
verkostoa. Opinnot etenevät joustavasti oppimis-
ympäristössä ja työpaikoilla tapahtuvan oppimisen 
siivittämänä. Monesti opintojen loppuvaiheessa 
opinnot jatkuvatkin yrityksen kanssa solmitun op-
pisopimuksen merkeissä.
www.ysao.fi/koneasentajavierema
Kysy lisää Heikki Leinonen puh. 040 177 8565

Koneistaja
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Houkuttaisiko työ järeiden koneiden parissa tek-
nologiateollisuudessa? Työ, jossa tekninen tai-
turuus ja huolellisuus punnitaan, ja jossa pää-
set käyttämään kädentaitojasi. Koneistajana voit 
valmistaa monimuotoisia ja tarkkoja koneenosia 

sekä komponentteja eri teollisuuden aloille, eri-
laisten työstömenetelmien avulla manuaalisilla ja 
CNC-ohjatuilla työstökoneilla.

Digitalisaation myötä alan kehitys on ollut 
huimaa. Ohjelmointitaidot sekä CAM-ohjel-
mointi on keskeinen osa koneistajan ammatti-
taitoa. Koneistajana osaat laatia koneille tarvit-
tavat ohjelmat sekä tarkistaa mittaamalla, et-
tä valmiit kappaleet ovat piirustusten mukaisia. 
Pääset työskentelemään erilaisissa projekteissa, 
joten tarvitset tiimityöskentely- ja yhteistyötai-
toja.

Tyypillisimmät työpaikat ovat erilaiset metal-
liteollisuuden konepajat ja teollisuuden kunnos-
sapitoyritykset. Koneistajana sinulla on hyvät 
mahdollisuudet toimia myös yksityisenä yrittä-
jänä. Alan työllisyysnäkymät ovat hyvät. 

YSAOn Vieremän oppimisympäristössä opis-
kellaan työelämälähtöisesti keskellä laajaa alan 
yritysverkostoa. Opinnot etenevät joustavasti 
oppimisympäristössä ja työpaikoilla tapahtuvan 
oppimisen siivittämänä. Monesti opintojen lop-
puvaiheessa opinnot jatkuvatkin yrityksen kans-
sa solmitun oppisopimuksen merkeissä.
www.ysao.fi/koneistajavierema
Kysy lisää Heikki Leinonen puh. 040 177 8565

Levyseppähitsaaja
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Miltä kuulostaa uuden luominen kehittyvän tek-
niikan parissa? Levyseppähitsaajan käsittelyssä, 
erilaisten levyntyöstö- ja liitostekniikoiden avul-
la teräs, alumiini ja erikoismetallit saavat uuden 
muodon. 

Hitsaajana osaat valmistaa metallilevystä 
tuotteita monenlaista jatkokäyttöä varten. Ny-
kyaikaisissa konepajoissa sekä tuoteverstais-
sa osia valmistetaan ja liitetään yhteen valmiiksi 
tuotteeksi. Tarvittaessa työnkuvaan kuuluu, että 
isot teräsrakenteet ja laitekokonaisuudet, kuten 
voimalaitokset, kokoonpannaan asiakkaan luona 
kotimaassa tai ulkomailla.

Levyseppähitsaajana osaat hallita manuaalisia 
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ja ohjelmoitavia koneita sekä tunnet materiaalien 
käyttäytymisen eri tilanteissa. Osaat hahmottaa 
työpiirustuksista tuotteet ja sen mukaan suunni-
tella työn toteutuksen. 

Tässä työssä pääset hyödyntämään taitoa-
si hahmottaa muotoja avaruudellisesti, sekä saat 
valmiudet hallita erilaisia teknisiä välineitä ja ma-
teriaaleja. YSAOn Vieremän oppimisympäristös-
sä opiskellaan työelämälähtöisesti keskellä laajaa 
alan yritysverkostoa. Opinnot etenevät jousta-
vasti oppimisympäristössä ja työpaikoilla tapah-
tuvan oppimisen siivittämänä. Monesti opinto-
jen loppuvaiheessa opinnot jatkuvatkin yrityk-
sen kanssa solmitun oppisopimuksen merkeissä.
www.ysao.fi/levyseppahitsaajavierema
Kysy lisää Heikki Leinonen puh. 040 177 8565

TUVA

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus eli 
TUVA on suunnattu sekä oppivelvollisille, että 
muille valmentavaa koulutusta tarvitseville. Kou-
lutuksen kesto on enintään vuosi, mutta voit siir-
tyä jo aiemmin opiskelemaan lukio- tai ammatil-
liseen koulutukseen. Voit siirtyä lukioon tai am-
matillisiin opintoihin, kun olet saavuttanut tar-
vittavat valmiudet ja tiedät, mitä haluat opiskella.

TUVAn aikana voit tarkentaa suunnitelmiasi 
jatko-opinnoista, korottaa perusopetuksen ar-
vosanoja sekä opiskella osia lukio- ja ammatilli-
sesta koulutuksesta. Sinulle laaditaan henkilö-
kohtainen opiskelusuunnitelma valmiuksiesi ja 
tavoitteidesi perusteella. 

TUVAan voi hakea jatkuvalla haulla lukuvuo-
den 2022-2023 aikana ja keväällä 2023 yhteis-
haun yhteydessä. 
www.ysao.fi/tuva
Kysy lisää Riitta Turpeinen puh. 040 177 8589

MAHIS

Ammatillisen perustutkinnon lisäksi voit suorit-
taa koko lukion oppimäärän sekä ylioppilastut-

kinnon tai suorittaa ammatillisen perustutkin-
non ja ylioppilastutkinnon. 

YSAOn, Iisalmen lyseon, Kiuruveden lukion, 
Lapinlahden Lukion ja Kuvataidelukion, Pielave-
den lukion, Sonkajärven lukion, Vieremän lukion 
ja Savon ammattiopiston Iisalmen toimipaikan 
yhteistyöverkoston avulla voit yhdistää opintoja 
eri oppilaitoksista ja saada monipuoliset työelä-
mä- ja jatko-opintovalmiudet.

Kahden ammatillisen tutkinnon suorittami-
nen on tietyillä aloilla mahdollista. Toisen amma-
tillisen tutkinnon osilla voit syventää ammatillis-
ta tutkintoasi. Oppilaitokset voivat rajoittaa MA-
HIS-opiskelijoiden määrää. www.mahis.fi 
Kysy lisää Ritva Ikonen puh. 0400 793 126

HOKS

Henkilökohtainen osaamisen kehittämis-
suunnitelma
Opiskeluasi varten sinulle suunnitellaan ja toteu- 
tetaan yksilöllinen opintopolku.
• Vaihtoehtoiset polut edetä opinnoissa
• Jo olemassa oleva osaamisesi selvitetään,  

riippumatta sen hankkimistavasta
• Osaamistasi tunnistetaan ja tunnustetaan 
• Suunnitellaan miten lisäosaamista hankitaan
• Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan  

käytännön työtilanteissa
• Saat tarvitsemasi palvelun ja ohjauksen omien 

osaamistavoitteittesi saavuttamiseksi

Kansainvälisyys

YSAO tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia 
opiskeluun ja työskentelyyn ulkomailla. Voit ha-
kea lyhytkestoista (10-89 pv) tai pitkäkestois-
ta liikkuvuusjaksoa (90-365 pv). Liikkuvuuden 
ja taloudellisen tuen lisäksi autamme valitse-
maan oikean oppimisorganisaation/yrityksen ul-
komailla ja neuvomme käytännön asioissa, kuten 
majoituksessa ja matkustamisessa.

YSAOlla on runsas portfolio kansainvälisiä 
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projekteja. Opiskelun aikana voit osallistua eri-
laisiin kansainvälisiin kilpailuihin ja tapahtumiin 
syventääksesi ammatillista osaamistasi sekä op-
piaksesi eri kulttuureista ja rakentaaksesi verkos-
toasi Euroopassa ja maailmalla. Meillä käy vierai-
lijoita myös muista maista, joten on mahdollis-
ta tutustua kansainvälisyyteen myös kotimaassa. 

YSAO on vahvasti mukana kansainvälisessä 
EfVet-oppilaitosyhteistyössä. www.efvet.org/ 

Kysy lisää Etleva Moisio 040 6216 112 tai opet-
tajat: Palveluosaaminen, rakentamisosaaminen 
ja työelämäosaaminen: Kristiina Hartikainen 
050 472 0373, teknologia: Miika Vaarasuo 0400 
792 832, logistiikka: Jani Pitkänen 0400 793 191, 
Hingunniemi: Jenna Hartojoki 050 530 8280 
Peltoniemi: Päivi Kallionpää 040 177 8538

Opiskelijatoiminta

Tutor- ja opiskelijakuntatoiminta
Tutortoiminnalla edistetään opiskelijoiden yh-
teisöllisyyttä, hyvinvointia ja osallisuutta. Tutori-
na pääset mukaan tapahtumien ja teemaviikko-
jen suunnitteluun ja toteutukseen. Toiminta on 
hauskaa vaihtelua opiskelun arkeen ja osa am-
matillisia opintoja. Voit erikoistua kiinnostukse-
si mukaan digi-, vertais-, liikunta-, musiikki- tai 
markkinointitutoriksi.

YSAOlla toimii kampuskohtaiset opiskelija-
kunnat sekä yksi yhteinen opiskelijakunnan hal-
litus, joihin jäsenet valitaan lukuvuosittain. Opis-
kelijakuntien jäsenistä valitaan edustajat myös 
erilaisiin toimielimiin, kuten YSAOn johtoryh-
mään ja prosessiryhmiin. Opiskelijakunnat kehit-
tävät opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia ja 
opiskeluviihtyvyyttä mm. ottamalla kantaa ja te-
kemällä aloitteita opiskelijoita koskevissa asiois-
sa. Opiskelijakunnat toimivat yhteistyössä tutor-
tiimin ja henkilöstön kanssa. Tule rohkeasti mu-
kaan, lisätietoa Miia Bovellan puh. 0400 799 829.

NY-Vuosi Yrittäjänä
NY-Vuosi Yrittäjänä -ohjelmassa opiskelijat  
perustavat lukuvuoden ajaksi toimivan NY-yri-

tyksen, joka toimii oikealla rahalla ja markki-
noi opiskelijoiden oman idean mukaisia tuottei-
ta ja palveluita. Opettajien lisäksi opiskelijoilla on 
harjoitusyritystoiminnassa tukenaan neuvon- 
antaja (esim. ulkopuolinen yrittäjä). Vuosi yrittä-
jänä -ohjelma sisältää kaikki toiminnassa tarvit-
tavat materiaalit. 
www.vuosiyrittajana.fi
www.nuoriyrittajyys.fi

Taitaja-toiminta
Vuosittain järjestetyssä Taitaja-kilpailussa ratko-
taan yli 40 ammattialan suomenmestaruus. Se-
mifinaaleihin osallistumalla voit varmistaa paik-
kasi loppukilpailuissa. Kilpailuun voivat osallistua 
kilpailuvuonna 21 vuotta täyttävät tai sitä nuo-
remmat ammatillisissa oppilaitoksissa opiskele-
vat nuoret. Voit myös päästä mukaan valmen-
nustoimintaan, jossa päämääränä on kansainvä-
liset EuroSkills- ja WorldSkills -kilpailut. 
www.skillsfinland.fi

Iisalmen seudun
urheiluakatemia
Yhdistä opiskelu, lajikohtainen valmennus ja kil-
pailutoiminta. Jos tavoitteesi on opiskella amma-
tillisten opintojen ohessa Iisalmen seudun Urhei-
luakatemiassa, hae sähköisesti yhteishaussa se-
kä akatemiaan.  www.ysao.fi/urheiluakatemia
Kysy lisää Jukka Ikonen puh. 0400 792 849

SAKUstars & SAKUgames 
Tanssia, räppiä, digikuvataidetta, bändejä, yksin-
laulua, akustisia soittimia, näytelmiä ym. SAKUs-
tarsissa on kaikki, mikä kulttuuriin kuuluu! 

SAKUstars on kulttuurikilpailu kaikil-
le ammattiin opiskeleville. Voit esiintyä, tes-
tata taitoja, seurata esityksiä ja saada palau-
tetta tuomareilta. Vuosittaisissa, kolmipäiväi-
sissä kilpailuissa on ennakko- ja livesarjoja. Li-
säksi pääset mukaan urheiluhenkiseen SAKU-
gamesiin, jossa on mukana monipuolisia laje-
ja kuten keilailu, toistovoimapunnerrus, beach 
volley, frisbeegolf, minigolf sekä kaukalopallo. 
www.sakustars.fi
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Yhteistyötä
ja elinvoimaa
YSAO avaa ovet työelämään, 
tänään ja huomenna. 

Olemme alueen, yritysten
ja taidon kehittäjä, joka 
tekee työtä osaavamman
maailman puolesta.

Kaikkiin koulutuksiin 
on jatkuva haku! 
www.ysao.fi

Yhteishaku 2023
ysao.fi/yhteishaku
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HAKUINFO
palvelee ma-pe 8-16
hakuinfo@ysao.fi
040 481 1400

Kampukset 
Iisalmi, Kiuruvesi, Liperi, 
 Siilinjärvi, Vieremä, eYSAO

YSAO  
www.ysao.fi
hakuinfo 040 481 1400

IISALMI
YSAO Sankariniemi, Asevelikatu 4
YSAO Tähtiniemi, Kotiteollisuuskuja 3
YSAO Peltoniemi, Kotikyläntie 254

KIURUVESI
YSAO Hingunniemi, Hingunniementie 98

LIPERI
Ylämylly,  Pajapolku 5 A

SIILINJÄRVI
Toivala, Takojantie 9

VIEREMÄ
Teollisuustie 3

OPISKELIJA-ASUNTOLAT
Kotikyläntie 254, Iisalmi 
Museokatu 13-17,  Kiuruvesi

Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet hakuoppaan tietojen muutoksiin.

Seuraa meitä:
#ysao #yhteishaku

#yläsavonammattiopisto

#jatkuvahaku #byiisalmi
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