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Saimaan ammattiopisto Sampo

• aloitti toimintansa 1.8.2013
• Etelä-Karjalan ammattiopisto ja

Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA yhdistyivät

• tarjoaa 
• ammatillista koulutusta aikuisille ja nuorille

• koulutus- ja kehittämispalveluja yrityksille ja muille 
yhteisöasiakkaille
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Saimaan ammattiopisto Sampo

Toimipisteet 

• Lappeenrannassa, Imatralla ja Ruokolahdella

Päätoimisia opiskelijoita noin 3900, joista

• ammatillisessa peruskoulutuksessa 2870

• oppisopimuskoulutuksessa 570

• muussa ammatillisessa koulutuksessa 490

Henkilötyövuodet 420

Toimintatuotot 33,8 M€
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Visio

Saimaan ammattiopisto Sampo on 
työelämälähtöisyydestään tunnettu, 
laadukasta koulutusta tarjoava, 
vetovoimainen ammatillinen oppilaitos. 

Sampossa aikuisten ja nuorten 
koulutusta järjestetään joustavasti 
yhteistyössä ja ajanmukaisissa 
oppimisympäristöissä.

• asiakaslähtöisyys

• uudistuminen

• vastuullisuus 

• yhteisöllisyys

Noudatamme arvojamme 
kaikessa toiminnassamme.

Arvot
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Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 

Organisaatio 1.8.2017
Yhtymävaltuusto

pj. Heikki Luukkanen

Kuntayhtymän hallitus

pj. Jouni Kemppi

Tarkastuslautakunta

pj. Markus Niskanen

Vastuuyksiköt:

• Kotoutumiskoulutus, Lpr, Imr

Aulikki Kuittinen

• Liiketalous sekä tieto- ja viestintätekniikka, 

Lpr

Päivi Toivari

• Matkailu-, ravitsemis- ja talousala sekä 

elintarvikeala, Lpr

Katri Leppänen

• Matkailu-, ravitsemis- ja talousala Imr, 

puhdistuspalveluala, Lpr, Imr sekä 

liiketalous, Imr

Susanna Fennander

• Sosiaali- ja terveysala, Imr, hius- ja 

kauneudenhoitoala ja valma, Imr, Lpr

Marika Lehvonen

• Sosiaali- ja terveysala, Lpr

Helena Kiuru

Tekniikan ala

Apulaisrehtori Sakari Kivimäki

Kiinteistöpalvelut, 

Imatran vastuualue

Palvelu-, sosiaali- ja terveysala 

Apulaisrehtori Anne Poutanen

Työelämä- ja oppisopimuspalvelut, 

Ruokapalvelut

Kuntayhtymän johtaja, rehtori

Antti Lehmusvaara

Henkilöstö-, laatu-, hanke- ja 

kansainvälisyyspalvelut    

Talous- ja hallintopalvelut

Talous- ja hallintojohtaja 

Sari Salopelto

Ohjaus- ja tukipalvelut

Palvelujohtaja 

Riitta Moilanen

Edusampo Oy

Toimitusjohtaja 

Sakari Kivimäki
Sisäinen tarkastus

Vastuuyksiköt:

• Autoala, logistiikka ja metsäala, Lpr, Imr, Ruo

Ari Turunen

• Kone- ja tuotantotekniikka, Lpr, Imr

Kari Pääkkonen

• Käsi- ja taideteollisuusala sekä yhteisten 

tutkinnon osien opetus, Lpr

Reeta Niemi

• Prosessiteollisuus, sähkö-, laboratorioalat, 

tieto- ja tietoliikennetekniikka, Lpr, Imr

Leena Ojamaa

• Rakennus-, puu-, pintakäsittelyalat, talo-

tekniikka ja yhteiset tutkinnon osat, Imr

Vesa Markkanen

• Rakennus- ja pintakäsittelyalat, talotekniikka,  

turvallisuusala, puutarhatalous, vesihuolto, 

kiinteistönhoito, ympäristörakentaminen, Lpr

Kirsi Kouvo

Lpr = Lappeenranta

Imr = Imatra

Ruo = Ruokolahti

Vastuuyksiköt:

• Talouspalvelut

• Hallintopalvelut

• IT –palvelut

Vastuuyksiköt:

• Opintopalvelut

• Erityinen tuki ja opintojen 

ohjaus

• Markkinointi ja viestintä
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Neuvottelukunnat 

Opintoalakohtaiset ammatilliset
neuvottelukunnat, 17 kpl

• työelämän, oppilaitoksen ja 
opiskelijoiden edustajat

• tuovat tietoa ja työelämän 
näkemyksiä   

• työssäoppimisen ja 
ammattiosaamisen näyttöjen 
kehittämiseen

• opetussuunnitelmien 
kehittämiseen

• koulutustarjonnan 
suunnittelemiseen

• laadun kehittämiseen

Sampo-neuvottelukunta

• välittää työelämän ja alueellista 
kehitystä koskevaa tietoa 
Sampolle

• pyrkii varmistamaan, että Sampo 
täyttää koulutus- ja kehittämisteh-
tävänsä ja edistää osaltaan 
alueellista kehittämistä

• seuraa ammatillisen koulutuksen 
kehittymistä

• tekee aloitteita ja antaa lausuntoja 
ammatillista koulutusta koskevista 
merkittävistä asioista

• seuraa ammatillisten 
neuvottelukuntien työskentelyä

6
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Perustutkinnot nuorille

Noin 20 perustutkintoa

Koulutusalat

• Tekniikan ja liikenteen ala

• Yhteiskuntatieteiden, 
liiketalouden ja hallinnon ala

• Matkailu-, ravitsemis- ja 
talousala

• Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

• Kulttuuriala

• Luonnonvara- ja ympäristöala

• Luonnontieteiden ala
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Opintojen laajuus ja sisältö

Koulutuksen kesto 3 vuotta

Tutkintojen perusteet

 laajuus 180 osaamispistettä (osp)

• ammatilliset tutkinnon osat + työssäoppiminen 
135 osp

• yhteiset tutkinnon osat 35 osp

• vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 osp
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Osaamisen polkuja jokaiselle
• kaksoistutkintopolku

• Taitaja-polku

• kilpaurheilupolku

• kansainvälinen polku

• työssäoppimispolku

• yrittäjyyspolku

• Koulutusalojen yhteistyö 

ja erilaiset 

opintopolkujen 

mahdollisuudet auttavat  

nuorta löytämään oman 

polkunsa. 
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Jatko-opintomahdollisuudet 

• Hakukelpoisuus 
ammattikorkeakouluun 
ja jopa yliopistoon

• Kaksoistutkinnolla voi 
vahvistaa jatko-opinto-
mahdollisuuksia
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Koulutustarjonta aikuisille
• Perus-, ammatti- ja 

erikoisammattitutkintoja sekä 
henkilöstön lisä- ja 
täydennyskoulutusta

• 82 näyttötutkintojen 
järjestämissopimusta

• Koulutuksia toteutetaan 
valtionosuus-, työvoima-, 
henkilöstö- ja 
oppisopimuskoulutuksena

• Suurin osa koulutuksista tähtää 
ammatillisiin tutkintoihin

• Opiskelu toteutetaan 
kokopäiväisenä lähiopiskeluna 
tai monimuotoisena lähi-, etä-
tai verkko-opiskeluna
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Kortti- ja lupakoulutukset

• ADR-ajolupa

• Anniskeluosaaminen

• Alkusammutuskortti AS1

• Ensiapu 1

• Ensiapu 2

• Hätäensiapu

• Hitsauspätevyydet / -luokat

• Hygieniaosaaminen

• Ikärajapassi

• Järjestyksenvalvojakortti

Kaasusumutinlupa

Kattotulityökortti

Matupa-matkailualan 
turvallisuuspassi syksystä 2015

Märkätilojen vedeneristäjän 
sertifikaatti

Potilassiirtojen 
ergonomiakortti

Putkistopassi

Soster – sosiaali- ja 
terveydenhuollon turvakortti

Sähköturvallisuus-
tutkinto 1,2 ja 3

Sähkötyöturvallisuus-
kortti SFS 6002

Tieturva 1

Trukkikortti

Tulityökortti

Työturvallisuuskortti

Vartijakortti

Vesityökortti

Kielitutkinnot
Yleisen kielitutkinnon voi suorittaa Saimaan ammattiopisto Sampossa

seuraavissa kielissä: suomi, englanti ja venäjä.
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Aikuisopiskelijalle
• Laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jonka avulla 

opiskelijat kehittävät osaamistaan ja ammattitaitoaan

• Henkilökohtainen suunnitelma antaa mahdollisuuden joustaviin 
ja opiskelijoita palveleviin ratkaisuihin

• Suunnitelmassa huomioidaan mm. opiskelijoiden aiempi 
koulutus ja työkokemus

• Ammattinsa osaava henkilö voi osallistua tutkintotilaisuuksiin 
myös ilman valmistavaa koulutusta

• Tutkintotilaisuudessa osoitettavan ammattitaidon voi opiskelun 
lisäksi hankkia myös työelämässä tai muissa yhteyksissä 

• Ratkaisevaa on siis ammatin hallinta
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Opintojen ohjaus ja opiskelijahuolto

• opinto-ohjaajat

• kaksoistutkinnon ohjaaja

• kuraattorit

• erityisopettajat

• koulunkäynninohjaajat

• Sampopaja

• koulutussihteerit

• terveydenhuolto
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Työelämäpalvelut
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Työelämäpalvelut

• Työelämäpalvelut tarjoaa palveluita yritysten ja yhteisöjen henkilöstön 
osaamisen kehittämiseen. 

• Tarjolla on 

• henkilöstökoulutusta

• työelämän kortti- ja lupakoulutuksia sekä 

• laajempia palvelukokonaisuuksia ja kehittämiskumppanuus. 

• Asiakkaat saavat johdonmukaisesti etenevän osaamisen 
kehittämisprosessin, joka varmistaa, että henkilöstön osaaminen vastaa 
työmarkkinoiden tarpeita. 

• Oikeanlainen osaaminen parantaa yrityksen kilpailukykyä, tehostaa 
toimintaa ja ohjaa henkilöstöresursseja entistä paremmin.

• Työelämäpalvelut tuottaa koulutuskuntayhtymän tytäryhtiö Edusampo Oy. 
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Korttikoulutusvahti

• Tarjoamme yrityksille korttien 
voimassaolon seurantaan 
palvelun, johon sisältyy ilmoitus 
korttien vanhenemisesta sekä 
tieto seuraavista tarjolla 
olevista 
päivitysmahdollisuuksista. 

• Palvelun tuottaa Edusampo Oy.

Lisätietoja korttikoulutusvahdista

http://www.edusampo.fi/tyoelamapalvelut/korttikoulutusvahti
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Osaamisen kehittämiskumppanuus
Sampolla on kirjallinen kumppanuussopimus 

seuraavien yritysten kanssa

• Stora Enso Oyj Imatran tehtaat

• Efora Oy

• Saimaan tukipalvelut Oy

• ITA Nordic Oy

• Lappeenrannan Energia Oy

• Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri 

Eksote

• UPM Kaukas Oy

• SPR-kontti

• Aapelikoti Oy

• Koti- ja hoivapalvelut Hyvinvointi kotiin Oy

• Imatran Palvelukoti Oy

• Lappeenrannan palvelukeskussäätiö

• Suvanto Koti Oy

Kumppaniyrityksille tarjoamme 
maksutta

• Yhden yhteyshenkilön, jonka 

kautta kaikki koulutukset ja 

palvelut

• Vuosisuunnitelman
• Korttikoulutusvahdin

• sekä koulutukset ja palvelut 

kumppanuushintaan

• Kumppanuus on tuonut jatkuvuutta 

koulutussuunnitteluun ja henkilöstön 

kehittämiseen. Siitä on ollut meille 

valtavasti apua.

- Jouko Partanen, toimitusjohtaja, 

Saimaan Tukipalvelut Oy

• Silloin kun kysyntä ja tarve oli kovaa, ei 

ilman Sampon apua olisi pystytty 

kasvamaan 

- Tommi Matikainen, toimitusjohtaja, ITA 

Nordic Oy
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Asiantuntijapalvelut: 
Johtamisarviointi sekä johtamis- ja esimiesvalmennus

• Tarjoamme johtamisarviointia, jossa 
hyödynnetään DiSC® -analyysiin perustuvaa 
Everything DiSC Work of Leaders -ohjelmaa. 

• Johtajuusprofiili kuvaa ainutlaatuisella tavalla 
johtajan tai esimiehen tapaa johtaa. Se 
vertaa yksilön johtamistapaa maailman 
parhaisiin käytäntöihin. 

• Samalla se antaa konkreettisia ehdotuksia, 
miten ja mihin suuntaan johtajuutta tulisi 
kehittää. 

• Valmennus sopii niin uusille kuin 
kokeneemmillekin esimiehille ja johtajille.

• Palvelun tuottaa Edusampo Oy.
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Alakohtaiset asiantuntijapalvelut

• Alakohtaiset asiantuntijapalvelut tarjoavat nopeasti ja luotettavasti apua 
yrityksen liiketoimintojen eri osa-alueilla. 

• Palvelutarjontamme auttaa varmistamaan tuotannon jatkuvuuden ja 
tehokkuuden sekä lisää henkilöstön osaamista ja työhyvinvointia.

• Tarjontaan sisältyy esimerkiksi:

• Teollisuuden asiantuntijapalvelut

• Hitsauksen robotisoinnin ja mekanisoinnin menetelmätestaus Hitsauksen 
koordinointi – teräsrakenteiden CE-merkinnän edellyttämä hitsauksen koordinointi

• Hitsausohjeet eri prosesseille

• Palvelu- ja hyvinvointialojen asiantuntijapalvelut

• Yritystoiminnan kehittäminen

• Taloushallinto ja verotusneuvonta

• Organisaatioiden kehittäminen

• Työyhteisö- ja hyvinvointipalvelut

• Palvelut tuottaa Edusampo Oy.
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Oppisopimuskoulutus

• Oppisopimus on joustava, monipuolinen 
ja käytännönläheinen tapa kehittää omaa 
ammatillista osaamistasi. 

• Valittavana on yli 300 eri tutkintoa, joista 
osaan valmistava koulutus löytyy Etelä-
Karjalasta.

• Oppisopimuskoulutus on työ- tai 
virkasuhteeseen tai yrittäjyyteen 
perustuvaa ammatillista koulusta, jolla 
voi opiskella perus-, ammatti- tai 
erikoisammattitutkinnon tai niiden osia. 

• Sampossa oppisopimuskeskus on osana 
Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut -
yksikköä.
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Oppisopimuskoulutus
• Suurin osa oppimisesta tapahtuu omalla 

työpaikalla työpaikkaohjaajan 
opastuksella. 

• Työssäoppimista täydentää opiskelu 
oppilaitoksessa. 

• Koulutuksessa hankitut tiedot ja taidot 
osoitetaan ja arvioidaan oppilaitoksen 
järjestämissä tutkintotilaisuuksissa.

• Oppisopimuskoulutus rahoitetaan valtion 
varoista. Oppisopimuskeskus maksaa 
opiskelijan teoriaopinnot ja 
tutkintotilaisuudet. Opiskelija maksaa itse 
tutkintomaksun 58 €.

• Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta

http://www.edusampo.fi/oppisopimus
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Hanketoiminta

• Saimaan ammattiopisto Sampo tunnetaan 
maakunnallisena kehittäjänä, jolla on monipuolista 
asiantuntemusta, osaamista ja laajaa hanketoimintaa. 

• Hankkeilla edistetään niin oppilaitoksen omassa 
koulutustehtävässä onnistumista kuin maakunnan työ- ja 
elinkeinoelämän sekä julkisen sektorin osaamista, 
kilpailukykyä ja ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta.
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Hanketoiminnan tavoitteet

Sampon hanketoiminnan tavoitteena on

• Hankkia tietoa opetuksen ja osaamisen trendeistä, kehittämistarpeista ja työelämän 
työvoimatarpeista

• Vahvistaa henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa

• Kehittää opettajien pedagogista ja työelämälähtöistä osaamista sekä ottaa käyttöön uusia 
oppimisympäristöjä ja -välineitä

• Tukea opiskelijan opintojen etenemistä, henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamista ja 
osaamisen syntymistä

Hankkeissa tehdään aktiivista yhteistyötä muiden oppilaitosten ja 
työelämän kanssa.

Sampon hankkeiden esittely

http://www.edusampo.fi/hankkeet/hankkeiden_esittely

