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HAKIJAN OPAS



Hyvä lukija! 

Kädessäsi on Saimaan ammattiopisto Sampon Hakijan 
opas vuodelle 2019. 

Hakijan oppaasta löytyy toisen asteen ammatillisen kou-
lutuksen koulutustarjonta niin peruskoulun päättävälle 
nuorelle kuin uutta uraa tai lisäkoulutusta etsivälle aikui-
sellekin. 

Viereisestä sisällysluettelosta voit etsiä juuri sinulle sopivan 
aihekokonaisuuden ja uppoutua ammatillisen koulutuk-
sen kiehtovaan maailmaan. 

Oppaan alussa on esitelty Sampon monipuolisia osaami-
sen polkuja. Suurin osa oppaasta keskittyy peruskoulun 
päättäneille nuorille suunnattuun yhteishakutarjontaan  
(s. 12-55). 

Suurin osa perustutkinnoista on myös jatkuvassa haussa, 
jossa jokainen ikää katsomatta voi hakea (s. 56-59). Jatku-
van haun sisällöissä on kerrottu tarkemmin, mihin tutkin-
toon ja miten voi hakea. 

Opinto-ohjaajiemme yhteystiedot löytyvät kootusti op-
paan lopusta (s. 63), mutta ovat kätevästi saatavilla myös 
jokaisen perustutkinnon omalta aukeamalta. 

Tervetuloa osaamisen poluille, rajattoman oppimisen 
Sampoon!
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Ammatillinen koulutus on tehokas ja joustava väylä käytännönläheiseen työhön. 

Tästä oppaasta löydät Saimaan ammattiopisto Sampon vuonna 2019 yhteishaussa ja jatkuvassa haussa  
olevat tutkinnot.  Tarjontamme on laaja:

Jokaisella opiskelijalla on oma osaamispolku, jossa osaaminen hankitaan parhaiten soveltuvalla tavalla.  Mo-
nelle se on työn tekeminen. Siksi yhteistyötä työelämän kanssa tehdään koko ajan. Kaikille opiskelijoillemme 
laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS). Siinä kartoitetaan olemassa oleva 
osaaminen ja suunnitellaan tarvittavan uuden osaamisen hankkiminen hyödyntäen erilaisia oppimisympäris-
töjä (lähiopetus, työpaikalla tapahtuva oppiminen, verkko-opinnot, harrastukset jne.). 

Sampo on kuin monialatehdas: meiltä löytyy rakennustyömaat, ravintolat, autokorjaamot, parturi-kampaamot, 
kosmetologi, sähkö- ja metallityösalit, leipomo, laboratorio, yhdistelmärekat ym. ja ulkopuolisilla työpaikoilla 
vielä paljon lisää!  Työpaikoilla oppiminen parantaa myös työllistymistä valmistumisen jälkeen.

Opetus ja päivittäinen ateria ovat maksuttomia perustutkinto- ja Valma-opiskelijoille (ei koske oppisopimus-
opiskelijoita). Sinulla on mahdollisuus opintotukeen ja koulumatkatukeen. Sinut myös vakuutetaan koulupäi-
vien ja työpaikalla oppimisen ajaksi. Alaikäisten opiskelijoiden kodin ja koulun välinen yhteistyö toimii, käytössä 
on Wilma-huoltajaliittymä. 

Lisätietoa opiskeluun ja hakeutumiseen löydät kotisivuiltamme www.edusampo.fi. Voit seurata meitä myös 
somessa: Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa. 

• yli 60 erilaista tutkintoa
• perustutkintoja, ammattitutkintoja ja erikoisammattitutkintoja kaikenikäisille
• suurin osa uusista ryhmistä aloittaa elokuussa 2019, mutta mukaan pääsee jatkuvan haun kautta myös 

muuna ajankohtana, jos alalla on vapaita koulutuspaikkoja

Esteettömiä oppimisympäristöjä
• Armilankatu 40 ja Pohjolankatu 10 
• muissa kiinteistöissä liikuntarajoitteisen  

liikkuminen ei ole täysin esteetöntä

Sampon arvot 
• asiakaslähtöisyys
• uudistuminen
• vastuullisuus
• yhteisöllisyys

Saimaan ammattiopisto Sampo 
• Lappeenrannassa, Imatralla ja Ruokolahdella
• opiskelijoita noin 3900
• henkilöstöä noin 375
• tarjoaa koulutus- ja kehittämispalveluja myös 

yrityksille ja yhteisöille



www.edusampo.fi
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YRITTÄJYYS OPINNOISSA
Opiskelijalla on mahdollisuus kaikilla Sampon ammattialoilla valita yrittäjyyspolun opintoja. Opiskelija 
voi perustaa muiden opiskelijoiden kanssa NY-yrityksen tai osuuskunnan ja harjoitella yrittäjyyttä näin 
käytännössä. Hän voi suorittaa yrittäjyyden verkko-opintoja Sampon ja Saimaan amk:n yhteisessä verk-
ko-oppimisympäristössä. Yrittäjyyspolulla opiskelija voi myös perustaa oman oikean yrityksen apunaan 
yrittäjyysopettaja ja muu yrittäjyysverkosto.  

YritysSampossa opiskelija opiskelee tekemällä muiden opiskelijoiden kanssa tiimeissä asiakasprojekteja 
työelämän kanssa. YritysSampossa opiskelijaa myös kannustetaan yrittäjyyteen ja hyödyntämään yrittä-
jyyspolun mahdollisuuksia.

Yrittäjyyspolku
Yrittäjyyspolku on kaikkien Sampon opiskelijoiden väylä 
yrittäjyyteen. Opinnoista voit saada innostusta kytevään 
kipinään, sytykkeitä sen kehittämiseen ja valmennusta 
idean jalostumiseen.

Innostamo – Sinulle, jota kiinnostaa yrittäjyys, tule mu-
kaan
• Monialaisiin Yrittäjyysfestareihin, -leireihin ja -tapah-

tumiin
• Suorittamaan verkko-opintoja itseäsi kiinnostavista 

teemoista yrittäjyyteen liittyen 

Sytyttämö – Sinulle, joka haluat kokeilla yrittäjyyttä 
käytännössä, tarjoamme
• Mahdollisuuden osallistua NY Vuosi yrittäjänä -ohjel-

maan kokeilemaan yrittäjänä toimimista riskittömästi
• Mahdollisuuden liittyä opiskelijaosuuskuntaan, jossa 

harjoittelet yrittäjyyttä yhdessä muiden opiskelijoiden 
kanssa

• Verkko-opintoja useista aihepiireistä yrittäjyyteen liit-
tyen

• Valmennusta ideasi kanssa ja muiden opiskelijoiden ja 
ohjaajiesi kanssa

 
Jalostamo – Sinulle, joka työskentelet kohti oman yrityk-
sen perustamista, saatat hyötyä
• Tarjolla olevista yrittäjyyspolun verkko-opinnoista ja 

oman alasi tarjoamista opinnoista
• Valmennuksesta ja mentoroinnista, jota saat mm. 

oman alasi opettajilta ja ulkopuolisilta sparraajilta
• Vertaistuesta, jota saat muilta samoilla ajatuksilla liik-

kuvilta opiskelijoilta

YritysSampo
YritysSampo-koulutusmenetelmässä opiskelija oppii 
alan ammattilaiseksi työskentelemällä kuten alan työ-
elämässä työpaikoilla. Jokainen työ on projekti, jota teet 
yhdessä opiskelukavereidesi kanssa suunnittelusta val-
miiseen tuotteeseen tai palveluun saakka.  Laajemmissa 
projekteissa työskentelet muiden alojen opiskelijoiden 
kanssa. 

YritysSampossa harjoitellaan myös yrittäjyyttä. Toisena 
tai kolmantena opiskeluvuotena opiskelija voi perustaa 
oman NY-yrityksen tai liittyä oppilaitoksen osuuskun-
taan. Näissä hän harjoittelee oman yrityksen pyörit-
tämistä. 

YritysSampossa opiskelija oppii ammatillisen osaamisen 
lisäksi yhteistyötaitoja ja yrittäjämäistä asennetta. Nämä 
kaikki ovat niitä taitoja, joita työelämässä tarvitaan.

Lisätietoa
Yrittäjyyden lehtori Päivi Ovaska
paivi.ovaska@edusampo.fi
p. 040 670 0168

@yrityssampo

@sampopopupfactory

Facebook “f” Logo CMYK / .eps Facebook “f” Logo CMYK / .eps

@Yrityssampo



Pyry Juutilainen (17) opiskelee merkono-
miksi toista vuotta ja aikoo valmistua jo tule-
vana keväänä. 

Miksi hait Sampoon? 
Pienestä asti olen myynyt kaikenlaista. Kun 
olin kasiluokan taksvärkkipäivän K-marketissa, 
niin kaupan ala alkoi kiinnostaa. Huomasin 
heti opintojen alussa, että tämä on minun 
alani.

Mitä merkonomi tekee? 
Auttaa ihmisiä, asiakaspalvelee, myy palve-
luita, kiinnittää huomiota kaupan yleisilmee-
seen, kaikkeen mikä liittyy asiakaskokemuk-
seen. Toimistopuolella hoitaa kirjanpitoa, 
palkanlaskentaa ja osaa toimistosovelluksia.

Mikä merkonomin ammatissa on parasta? 
Minusta asiakaspalvelu ja myynti, asiakkai-
den kanssa oleminen, vuorovaikutteisuus. 
Tykkään siitä, että työn tulos näkyy, ja raha ja 
tuotteet/palvelut liikkuvat.  

Miksi valitsit yrittäjyyspolun?  
Mikä yrittäjyydessä on parasta? 
Halusin alunperinkin yrittäjyyspolulle. Olen 
suorittanut yrittäjyysopintoja 15 opintopis-
teen edestä verkkokurssien ja Tulevaisuuden 
yrittäjät -kurssin avulla. Tulevaisuuden yrittä-
jät -kurssi oli toteutettu Sampon ja Saimian 
kanssa yhteistyössä.Lisäksi olen mukana 
Popup Factoryn erilaisissa tapahtumissa. 
Merkuvani NY -yritykseni avulla saan toiset 15 
op yrittäjyysopintoja.

Perustin Merkuvani NY yrityksen, joka myy 
valokuvauspalveluja aina valokuvien ottami-
sesta niiden muokkaamiseen asti yrityksille 
ja yksityishenkilöille. NY-yrittäjällä ei ole vero- 
eikä eläkemaksuvelvollisuutta määrättyyn 
rajaan saakka, mikä helpottaa toimintaa. 
Parasta on, että pääsee itse tekemään sekä 
saa päättää itse mitä, missä ja milloin tekee ja 
kenelle.

Miten on mahdollista, että valmistut kah-
dessa vuodessa? 
Olen suorittanut kursseja nopeammin ja 
opiskellut verkkokursseja itsekseen opettajan 
kanssa sopien. Lisäksi kesätöissä Lauritsalan 
K-supermarketissa suoritin toisen vuoden 
kaupan palvelu ja myynti -kokonaisuuden. 

Mitä aiot tehdä kun valmistut?  
Aion hakea Haaga-Helian ammattikorkea-
kouluun tradenomin koulutukseen, erikoisa-
lana myynti. Myös yrittäjyys on yksi vaihto-
ehto.

www.edusampo.fi
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Kenelle?

Sinulle, joka olet kiinnostunut kielistä, vieraista kulttuureista ja ulkomailla  
suoritettavasta työssäoppimisjaksosta ja haluat kansainvälistyä.

Kansainvälisyyspolulla 

• saat valmiuksia jatko-opintoihin
• kehität kielitaitoasi
• tutustut uusiin kulttuureihin
• tapaat ihmisiä eri maista
• suoritat työpaikalla tapahtuvaa oppimista ulkomailla

Miksi kansainvälisyys? Opiskelijoiden mietteitä

• Tajusin kv-jakson aikana, miten etuoikeutettu olen.
• Sain kokea kaikkea uutta sekä työssä että vapaa-ajalla.
• Kv sopii sellaiselle, jonka sydän on auki uudelle.
• Sain tutustua toisenlaiseen ammatilliseen kulttuuriin.
• Työn merkityksellisyys tuntui hyvältä.
• Kaikki ei aina mene kuin Strömsössä, mutta aina oppii.
• Hienoa huomata, kuinka kielitaito paranee.
• Mieletön mahdollisuus!
• Ulkomailla tutustuu helposti uusiin ihmisiin.
• Ole rohkea!
• Kun valmistun, muutan ulkomaille asumaan.

Kansainvälisyys on mahdollisuus! 

Tiesitkö, että Sampossa voit suuntautua kansainvälisesti valitsemalla kansainvä-
lisyyspolun, joka mahdollistaa laajemmat kieliopinnot sekä työpaikalla tapah-
tuvan oppimisen kansainvälisessä ympäristössä kotimaassa tai ulkomailla. 

www.edusampo.fi
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KANSAINVÄLISYYS OPINNOISSA

Lisätietoa
www.edusampo.fi/kansainvalisyys
Kansainvälisyyskoordinaattori Jaana Hokkanen
jaana.hokkanen@edusampo.fi, p. 040 8656739

@kansainvalinensampo



Petra ja Noora Intiassa



Sampo tarjoaa sinulle suoran reitin ammattikorkeakouluun. Voit hakeutua amk:iin johtaviin opintoihin jo toisen 
asteen ammatillista tutkintoa suorittaessasi. Suora reitti -sopimus on tehty Saimaan ammattikorkeakoulun (Sai-
mia) ja Lahden ammattikorkeakouluun (LAMK) kanssa. Uusi koulutuspolku sujuvoittaa Sampon opiskelijoiden 
siirtymistä ammattikorkeakouluun ja antaa mahdollisuuden tutustua amk-opiskeluun jo ammattiopisto-opin-
tojen aikana

Näin se etenee:
• suoritat ammattikorkeakoulun opintojaksoja, jotka sisällytetään ammattiopiston tutkintoon
• polku ei pidennä ammatillisen tutkinnon opiskeluaikaa
• kun olet suorittanut vähintään 30 opintopistettä amk-opintoja vähintään 3:n arvosanalla sekä saanut valmiiksi 

toisen asteen tutkintosi, voit hakea Saimaan ammattikorkeakoulun avoimen amk:n tai Lahden ammattikor-
keakoulun (puuala) erillishaussa.

• Suoritetut amk-opintosi huomioidaan ammattikorkeakoulututkinnossasi

Reitti on tarjolla:

Rakennusala ja talotekniikka 
RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKAN  
INSINÖÖRIKSI (Saimia)

Sähkö- ja automaatioala, kone- ja tuotanto- 
tekniikka, autoala, logistiikka, tieto- ja tieto- 
liikennetekniikka sekä prosessiteollisuus

KONETEKNIIKAN
INSINÖÖRIKSI (Saimia)

Puuala PUUTEKNIIKAN INSINÖÖRIKSI (LAMK)

Liiketoiminta sekä tieto- ja viestintätekniikka TRADENOMIKSI (Saimia)

Ravintola- ja catering-ala sekä elintarvikeala RESTONOMIKSI (Saimia)

Sosiaali- ja terveysala SAIRAANHOITAJAKSI, SOSIONOMIKSI (Saimia)

www.edusampo.fi
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SUORA REITTI
SAMPOSTA SUORAAN AMMATTIKORKEAKOULUUN

Lisätietoa
www.edusampo.fi/suorareitti 
Opinto-ohjaaja Tiina Koskela
tiina.koskela@edusampo.fi, p. 040 861 0230





Kaksoistutkinto on yksi jatko-opintopolku. Suoritat 
samanaikaisesti ammatillisen perustutkinnon ja yli-
oppilastutkinnon. Kaksoistutkinnon opiskelu lisää val-
miuksiasi jatko-opintoihin, mutta myös vaatii sinulta 
pitkäjänteisyyttä ja hyvää opintojen suunnittelua. Lu-
kio-opinnoilla voit korvata osan ammatilliseen tutkin-
toon sisältyvistä tutkinnon osista. 

Kaksoistutkinnossa edellytetään
• vähintään 7,0 peruskoulun päättötodistuksen keski-

arvoa
• tämän lisäksi sinulla pitää olla kaksoistutkinnon lu-

kio-opinnoissa opiskeltavissa aineissa menestymi-
seen riittävän hyvä lähtötaso

Mitä opiskelet?
• yo-tutkinnossa pakollisia kirjoitettavia aineita on nel-

jä, useimmat kirjoittavat kaksoistutkinnossa:
• äidinkielen (kaikille pakollinen),
• ruotsin kielen,
• englannin kielen ja
• matematiikan (lyhyt tai pitkä)

Miten haet?
• hae yhteishaussa ammatilliseen perustutkintoon
• saat kesällä valintakirjeen mukana ohjeet kaksoistut-

kintohakuun 
• Sekä Imatralle että Lappeenrantaan valitaan todis-

tuksen perusteella molempiin yksi enintään 30 hen-
gen opetusryhmä.

Taitaja-polku on paljon muutakin kuin Taitaja-kilpailu
• kunnianhimoinen ote opiskeluun  
• kiinnostus kehittää itseään  
• haastavia ja kehittäviä työssäoppimispaikkoja  
• paljon haastavia harjoitustöitä  
• ammattitaitokilpailuihin osallistuminen 
• itsenäistä tiedonhankintaa taitojen ja teorian  

syventämiseksi  
• luonteva osa jatko-opintopolkua  

 

Sampon opiskelijat ovat menestyneet Taitaja-kil-
pailuissa hyvin. Katso vuoden 2017 World Skills 
Competition -kilpailussa kondiittorilajin maail-
manmestaruuden voittaneen Emeliinan tarina:  
emeliinapapinniemi.wordpress.com

www.edusampo.fi
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MUITA OSAAMISEN POLKUJA

Lisätietoa
Taitaja-koordinaattori Vesa Markkanen
p. 040 539 9793, vesa.markkanen@edusampo.fi
www.edusampo.fi/taitaja

Lisätietoa 

Lappeenranta: 
• opinto-ohjaaja Asta Sillanpää,  

p. 0400 764 559, asta.sillanpaa@edusampo.fi
• www.lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kasva-

tus-ja-opetus/Lukiokoulutus/Kimpisen-lukio 

Imatra: 
• opinto-ohjaaja Virpi Miettinen 

p. 040 550 1621, virpi.miettinen@edusampo.fi
• www.imatranyhteislukio.fi

KAKSOISTUTKINTOPOLKU

TAITAJA-POLKU



Kilpaurheilupolku on tarkoitettu tavoitteellisesti  
urheileville opiskelijoille. Tavoitteena on opiskelun ja 
urheilun yhteensovittaminen huipulle tähtääville ur-
heilijoille.

Mitä ja miten?
• harjoittelet oman tai ulkopuolisen valmentajan alai-

suudessa kolmena aamuna viikossa

Miten lähdet liikkeelle?
• haet urheiluakatemiaan Eklun (Etelä-Karjalan Liikun-

ta ja Urheilu ry) kautta kevätlukukaudella 2019
• akatemiaurheilijaksi valinta varmistuu ammattiopis-

ton opiskelijaksi valinnan jälkeen

Ammattiopisto Luovi järjestää ammatillista perustut-
kintokoulutusta ja valmentavaa koulutusta seuraavasti:
• Lappeenranta: ammatilliseen koulutukseen valmen-

tava koulutus (Valma), työhön ja itsenäiseen elä-
mään valmentava koulutus (Telma), puhtaus- ja kiin-
teistöpalveluala (kiinteistönhoitaja, toimitilahuoltaja, 
kodinhuoltaja)

• Imatra: työhön ja itsenäiseen elämään valmentava 
koulutus (Telma), ravintola- ja catering-ala (kokki)

Luoviin valitaan opiskelijoita, jotka tarvitsevat opin-
noissaan ja työllistymisessään erityistä tukea, ohjausta 
ja neuvontaa. Tuen tarve voi johtua esimerkiksi ter- 
veydellisistä syistä, vammasta, sairaudesta, oppimis-
vaikeuksista tai sosiaalisista syistä.

Opiskeluryhmät ovat pieniä, ja taitoja kartutetaan ai-
doissa työtehtävissä erilaisissa oppimisympäristöissä.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Sampon kanssa, ja 
opiskelu tapahtuu Sampon tiloissa ja työpaikoilla.

Ammattiopisto Luovi on ammatillinen erityisoppilai-
tos, joka toimii ympäri Suomea.

Lisätietoa
Lisätietoja Luovista ja sinne hakemisesta 
löydät osoitteesta www.luovi.fi.  

LUOVIN KOULUTUSTARJONTA SAMPOSSA

www.edusampo.fi
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Lisätietoa
Opinto-ohjaaja Asta Sillanpää
p. 0400 764 559, asta.sillanpaa@edusampo.fi
www.eklu.fi/etela-karjalan-urheiluakatemia

KILPAURHEILUPOLKU

Uutta Sampossa: Sporttimerkonomikoulutus alkaa syksyllä 2019
Haluatko yhdistää huippu-urheilun liiketalouden opintoihin? Hae uuteen sporttimerkonomikoulutukseen. 
Tarkemmat ohjeet sivulla 20.
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YHTEISHAKU
19.2.–12.3.2019



www.edusampo.fi
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• hakeudu opiskelemaan syksyllä alkaviin ammatillisi-
in perustutkintokoulutuksiin kevään yhteishaussa  
19.2.–12.3.2019

• täytä hakulomake Opintopolku-palvelussa  
www.opintopolku.fi 

• huomioi, että lomake tulee olla tallennettu haun päät-
tymispäivänä klo 15.00

• yhteishaussa voit hakeutua myös harkintaan perustu-
vassa valinnassa, lisätietoja harkintaan perustuvasta 
valinnasta saat Opintopolku-palvelusta. HUOM! Harkin-
nanvaraisuuden perusteena olevat asiakirjat (esim. op-
pimisvaikeudet) tulee toimittaa oppilaitokseen ennen 
hakuajan päättymistä!

• opiskelijoiksi valituille lähetetään postitse hyväksymis- 
kirjeet kesäkuussa

• jos et tule valituksi opiskelemaan, saat jälkiohjauskir-
jeen, jossa on lisäohjeita

• yhteishaussa vapaaksi jääneitä paikkoja voi hakea  
jatkuvassa haussa www-sivuillamme

• lisätietoja tarjolla olevista vaihtoehdoista ja hakemisesta 
löydät

• Opintopolusta: www.opintopolku.fi, p. 029 533 1010 
(klo 9–13, haun viimeisenä päivänä klo 9–16.15), säh-
köposti: neuvonta@opintopolku.fi 

• www-sivuiltamme (www.edusampo.fi)
• opinto-ohjaajiltamme, yhteystiedot s. 63.

YHTEISHAUN AIKATAULU, KEVÄT 2019

Jos olet päättämässä peruskoulua, äskettäin peruskoulun päättänyt tai sinulla ei ole aiempaa 
peruskoulun jälkeistä tutkintoa

Hakiessasi ammatilliseen perustutkintoon peruskoulun jäl-
keen saat

• 6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun sama-
na tai edellisenä vuonna kuin haet, TAI:

• 6 pistettä tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista 
opinnoista, esimerkiksi kymppiluokasta

Lisäksi:
• 1 – 16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä
• 1 – 8 pistettä painotettavista arvosanoista
• 1 – 3 pistettä työkokemuksesta
• 0 – 10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta
• 2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensim-

mäisestä hakutoiveesta

Yhteishaun pisteytys

• testaamme opintojen vaatiman kielitaidon kaikilta,  
joiden äidinkieli ei ole suomi 

•  saat kutsun kielikokeeseen postitse maaliskuun lopus-
sa, kirjeessä on lisätietoa ja toimintaohjeita   

• kielikoe järjestetään Lappeenrannassa tiistaina 2.4.2019 
ja Imatralla torstaina 4.4.2019

•  mikäli kielitaitosi todetaan riittämättömäksi tai et osallis-
tu kielikokeeseen, et voi tulla valituksi koulutukseen

Jos äidinkielesi ei ole suomi

HAKEMINEN KIELIKOE TULOKSET

19.2.–12.3.2019 
Yhteishaun hakuaika

2.4.2019 Lappeenranta 
4.4.2019 Imatra

13.6.2019
Yhteishaun tulokset julkaistaan

27.6.2019
Opiskelupaikan vastaanotto 
viimeistään

Katso tarkemmin hakeutumisesta ja koulutuksista, valintaperusteista, tutkinnoista:  
www.opintopolku.fi  Ammatillinen koulutus  Näin haet yhteishaussa ammatilliseen oppilaitokseen



www.edusampo.fi
14

KOULUTUSTARJONTA, YHTEISHAKU

PALVELU-, SOSIAALI- JA TERVEYSALA Imatra Lappeenranta Sivu

Elintarvikealan perustutkinto 16

• elintarviketeknologian oa, elintarvikkeiden valmistaja
• leipomoalan oa, leipuri-kondiittori

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto 18

• kampaajatyön oa, kampaaja

• parturityön oa, parturi

• hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan oa, kosmetiikkaneuvoja

• ihon hoidon oa, kosmetologi

Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi 20

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto 22

• kiinteistönhoidon oa, kiinteistönhoitaja
• toimitilahuollon oa, toimitilahuoltaja
• kotityöpalvelujen oa, kodinhuoltaja

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto 24

• asiakaspalvelun oa, tarjoilija
• ruokapalvelun oa, kokki

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 26

• ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala 
• mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala 
• sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala 
• vammaistyön osaamisala 
• lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 28

• ohjelmistotuotannon oa, datanomi
• käytön tuen oa, datanomi

Tästä luettelosta löydät haussa olevat perustutkinnot, tutkintojen paikkakunnat ja sivunumerot. 

Katso toimipisteiden sijainnit takasivun kartasta, vastaavat väripallot          
Taulukossa pt = perustutkinto ja oa = osaamisala.
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TEKNIIKKA Imatra Lappeenranta Sivu

Autoalan perustutkinto, autotekniikan oa, ajoneuvoasentaja 30

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto 32

• asennuksen ja automaation oa, koneasentaja

• tuotantotekniikan oa, koneistaja/levyseppähitsaaja

• tuotantotekniikan oa, levyseppähitsaaja

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti 34

Logistiikan pt, kuljetuspalvelujen oa, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja 36

Metsäalan perustutkinto      Ruokolahti 38

• metsäkoneenkuljetuksen oa, metsäkoneenkuljettaja
• metsätalouden oa, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Pintakäsittelyalan pt, rakennusten pintakäsittelyjen oa, maalari 40

Prosessiteollisuuden perustutkinto 42

• kemianteollisuuden oa, prosessinhoitaja

• paperiteollisuuden oa, prosessinhoitaja

Puuteollisuuden perustutkinto, puusepänteollisuuden oa, puuseppä 44

Rakennusalan perustutkinto 46

• talonrakennuksen oa, talonrakentaja

• maarakennuksen oa, maarakentaja

Sähkö- ja automaatioalan pt, sähköasentaja, automaatioasentaja 48

Talotekniikan perustutkinto 50

• ilmanvaihtoasennuksen oa, ilmanvaihtoasentaja 

• putkiasennuksen oa, putkiasentaja

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto, sisustustekstiilien valmistaja 52

Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt, ICT-asentaja 54
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LEIPURI-KONDIITTORI,
ELINTARVIKKEIDEN VALMISTAJA
ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO 

Tutkinto, osaamisala (oa), nimike Paikkakunta Aloituspaikat
Elintarvikealan perustutkinto Lappeenranta 22

• elintarviketeknologian oa, elintarvikkeiden valmistaja
• leipomoalan oa, leipuri-kondiittori

Leipuri-kondiittori valmistaa ruoka- ja kahvileipiä eri menetelmillä, leipomoeineksiä sekä erilaisia kondito-
riatuotteita ja -koristeita. Opiskelun aikana perehdytään perinteiseen käsillä leipomiseen sekä teolliseen lei-
vontaan. Kouluttautumisen työpaikalla voi suorittaa mm. leipomoissa, kahviloissa ja teollisissa leipomoissa.   

Elintarvikkeiden valmistaja valmistaa liha-, kala- ja kasvisruokia, valmisruokia, säilykkeitä, perusleivon-
naisia ja makeisia. Opiskelun aikana perehdytään pientuotantoon sekä teollisuuteen. Kouluttautumisen 
työpaikalla voi suorittaa mm. valmistuskeittiöissä, kahviloissa ja makeisteollisuudessa. 

 
Tutkinnon molemmilla osaamisaloilla eduksi on herkkä haju- ja makuaisti sekä esteettisyyden hahmotta-
minen.  Työ on usein vuorotyötä, joten se edellyttää hyvää fyysistä ja psyykkistä kuntoa. Ihottuma ja allergia 
voivat olla rajoite alalle. Elintarvikelainsäädännön mukaan lävistykset ovat hygieniariski. Samoin rakenne-
kynsien käyttö on kielletty ammattityössä sekä työpaikalla kouluttautumisen aikana. 

Leipuri-kondiittorin työpaikkoja mm.
• leipomot 
• konditoriat, kahvilat, ravintolat 
• myymäläleipomot 
• teolliset leipomot 
• makeisteollisuus 
• oma yritys  

Elintarvikkeiden valmistajan työpaikkoja mm.
• ruokavalmiste- ja säilyketeollisuus 
• makeis- ja juomateollisuus 
• teollisuusleipomot 
• paistopisteet 
• valmistuskeittiöt 
• pikaruokaravintolat 
• elintarvikemyymälät 
• oma yritys  

Jatko-opintomahdollisuudet, mm.   
• leipomoalan ammattitutkinto 

• kondiittorikisälli 
• leipurikisälli 

• insinööri (AMK), bio-ja elintarviketekniikka

Lisätietoa
Opinto-ohjaaja Sanna Suviranta, p. 040 079 8262, sanna.suviranta@edusampo.fi



Uskalla yrittää ja toteuttaa unelmia ja työskennellä niiden eteen! 
Ole oma itsesi ja pyri tekemään parhaasi. 
- Topias, leipuri-kondiittori 
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KAMPAAJA, PARTURI, 
KOSMETOLOGI, KOSMETIIKKANEUVOJA
HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

Tutkinto, osaamisala (oa), nimike Paikkakunta Aloituspaikat
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto Lappeenranta 24

• kampaajatyön oa, kampaaja
• parturityön oa, parturi

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto Imatra 24
• hius- ja kauneudenhoitoalan neuvonnan oa, kosmetiikkaneuvoja
• ihonhoidon osaamiala, kosmetologi

Hius- ja kauneudenhoitoalan ammattilainen on luova asiakaspalvelija, joka nauttii työstä ihmisten pa-
rissa. Palvelun korkea laatu ja asiakaslähtöisyys ovat hänelle tärkeitä. Työ vaatii myös kehittymiskykyä, es-
teettisyyttä ja yksilöllisyyden sekä kulttuurisen taustan kunnioittamista.  

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneella on ammattitaito palvella asiakkaita sekä myydä 
alan tuotteita ja palveluja. Asiakaspalvelutaitojen lisäksi hyvä tuotetuntemus sekä työ- ja asiakasturvallisuu-
desta huolehtiminen ovat osaamisen ydintä. 

Kosmetiikkaneuvoja osaa ohjata ja neuvoa asiakkaita ihon ja hiusten hoidossa sekä tuotteiden käytössä. 
Kosmetologi osaa tehdä asiakkaille kasvo-, jalka- ja käsihoitoja, vartalonhoitoja ja ehostuksia sekä opastaa 
asiakkaita ihon itsehoidossa ja tuotteiden käytössä. Kampaaja ja parturi osaavat tehdä asiakkaille hiusten-
leikkauksia, värjäyksiä, kihartamis- ja hoitokäsittelyjä, ehostuksia, kampauksia ja partakäsittelyjä. 

Työkyvyn säilyttämiseksi pitää kiinnittää huomiota mm. ergonomiaan sekä terveisiin elämäntapoihin. Tuki- 
ja liikuntaelinten tai hengitysteiden sairaudet sekä allergiat ja ihottumat voivat rajoittaa alalla työskentelyä. 

Työpaikkoja mm.
• kauneushoitolat 
• parturi-kampaamot 
• maahantuonti-, tukku- tai vähittäiskaupan  

myynti- ja koulutustehtävät  
• teatterit, televisio 
• oma yritys  

Jatko-opintomahdollisuudet, mm.
• estenomi (AMK) 
• hius-ja kauneudenhoitoalan ammatinopettaja 
• katso myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 

sivuilta 56–59

Lisätietoa
Imatra: opinto-ohjaaja Virpi Miettinen, p. 040 550 1621, virpi.miettinen@edusampo.fi
Lappeenranta: opinto-ohjaaja Sanna Suviranta, p. 040 079 8262, sanna.suviranta@edusampo.fi



@sampo_hiusjakauneus
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MERKONOMI
LIIKETOIMINNAN PERUSTUTKINTO

Tutkinto, nimike Paikkakunta Aloituspaikat
Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi Lappeenranta 50
Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi Imatra 25

Liiketoiminnan perustutkinto antaa hyvät valmiudet työskennellä elinkeinoelämän eri aloilla esimerkiksi 
asiakaspalvelun, myynnin ja markkinoinnin sekä talous- ja toimistopalvelujen työtehtävissä. Merkonomilla 
on lisäksi monipuoliset perustiedot yrityksen perustamisesta ja yrittäjänä toimimisesta. Suoritettu tutkinto 
on myös hyvä ponnahduslauta jatko-opintoihin.  

Asiakaspalveluinto, tiimi- ja projektityöskentelytaidot sekä numerotarkkuus ovat merkonomille hyviä omi-
naisuuksia. Merkonomiopiskelijalta edellytetään kannettavan tietokoneen hankintaa opiskeluvälineeksi. 

Lue myös merkonomiopiskelija Pyryn kokemuksia sivulta 5.

YritysSampo, yrittäjämäistä opiskelua 

Liiketaloudessa Lappeenrannassa toteutetaan Yrityssampo-koulutusmenetelmää, jossa opit alan ammat-
tilaiseksi työskentelemällä kuten työelämässä alan yrityksissä. Jokainen työsi on projekti, jota teet yhdessä 
opiskelukavereidesi kanssa, suunnittelusta valmiiseen tuotteeseen tai palveluun asti!  

Sporttimerkonomi

Lappeenrannassa on mahdollisuus opiskella liiketoiminnan perustutkinto omassa sporttimerkonomiryh-
mässä. Koulutus on suunniteltu huippu-urheilijoille tai tavoitteellisesti treenaaville nuorille, joita kiinnos-
taa kaupallinen asiakaspalveluun ja myyntiin suuntautunut työ. Kaupallinen tutkinto antaa hyvän pohjan 
urheilu-uran jälkeen tai ohella erilaisille uramahdollisuuksille. Hakeminen sporttimerkonomikoulutukseen 
tapahtuu jatkuvan haun kautta (s. 56-59). Hakuaika on sama kuin yhteishaussa.  Ryhmä toteutuu vain, jos 
hakijoita on riittävästi, aloituspaikkoja on 15. Tästä syystä hakijan on hyvä tehdä haku myös yhteishaussa.  

Työpaikkoja mm.
• kaupan ala, tilitoimistot 
• myynti- ja palveluyritykset 

• myyntineuvottelija, myyntiedustaja,  
palveluneuvoja

• oma yritys 

Jatko-opintomahdollisuudet, mm.
• tradenomi (AMK) 
• katso myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 

sivuilta 56–59

Lisätietoa
Imatra: opinto-ohjaaja Virpi Miettinenp. 040 550 1621, virpi.miettinen@edusampo.fi
Lappeenranta: opinto-ohjaaja Leila Pärnänen, p. 040 136 4691, leila.parnanen@edusampo.fi



@yrityssampo

@sampo_merkodata
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KIINTEISTÖNHOITAJA, TOIMITILAHUOLTAJA, 
KODINHUOLTAJA 
PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN  PERUSTUTKINTO

Tutkinto, osaamisala (oa), nimike Paikkakunta Aloituspaikat

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto Lappeenranta 11

• kiinteistönhoidon oa, kiinteistönhoitaja
• toimitilahuollon oa, toimitilahuoltaja
• kotityöpalvelujen oa, kodinhuoltaja

Kiinteistönhoitaja työskentelee kiinteistöjen sekä niiden teknisten järjestelmien huolto- ja korjaustehtä-
vissä vastaten kiinteistöjen toimivuudesta ja turvallisuudesta. Työtehtäviin kuuluu kiinteistön tekniikan ja 
LVI-järjestelmien tarkkailua, pieniä huolto- ja korjaustöitä sekä piha-alueiden hoitoa.  

Toimitilahuoltaja pitää erilaiset toimitilatilat puhtaina ja toimii asiakaslähtöisenä puhtauspalvelujen tuot-
tajana. Työtehtäviin voi kuulua siivoustyön lisäksi tekstiilien huoltamista, kerroshoitopalvelua ja muita oheis-
palveluja.  

Kodinhuoltaja tuottaa palveluja kotitalouksille ja kodinomaisille asumiskohteille. Työtehtäviin kuuluu sii-
voustehtäviä, ruoan valmistamista ja vaatehuoltoa.   

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen ammattilaisella on itsenäinen työote ja hyvät asiakaspalvelu- ja yhteistyötai-
dot. 

Työpaikkoja mm.
Kiinteistönhoitaja: 
• kiinteistönhuoltoyritykset 
• julkishallinnon kiinteistöpalvelut (asuinkiinteistöt, 

teollisuuslaitokset, yritysten toimitilat) 

Toimitilahuoltaja: 
• päiväkodit, koulut 
• sairaalat 
• uimahallit 
• kauppakeskukset 
• hotellien puhtaanapito 

Kodinhuoltaja: 
• kotipalveluyritykset 
• palvelutalot 

Jatko-opintomahdollisuudet 
• katso ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sivuilta 

56–59

Lisätietoa
Lappeenranta: opinto-ohjaaja Leila Pärnänen, p. 040 136 4691, leila.parnanen@edusampo.fi
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KOKKI, TARJOILIJA
RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

Tutkinto, osaamisala (oa), nimike Paikkakunta Aloituspaikat
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto Lappeenranta 44

• asiakaspalvelun oa, tarjoilija
• ruokapalvelun oa, kokki

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto Imatra 22

• asiakaspalvelun oa, tarjoilija
• ruokapalvelun oa, kokki

Kokki loihtii herkullisia annoksia erilaisiin tilaisuuksiin. Työhön kuuluu ruoka-annosten suunnittelu, val-
mistus ja raaka-aineiden käsittely sekä erilaisten ruokavalioiden ja kulttuurien huomioiminen. Työssä pitää 
keskittyä moneen asiaan samanaikaisesti ja pelata tiimin kanssa yhteen. Hyvä maku- ja hajuaisti, ripeys ja 
joustavuus sekä luovuus ja esteettinen silmä ovat kokin hyviä ominaisuuksia.  

Tarjoilija esittelee, myy ja tarjoilee asiakkaille ruokia ja juomia. Hän on reipas, ulospäin suuntautunut, ja 
hänelle on tärkeää asiakkaiden viihtyvyys. Myös raaka-aine- ja juomatietous on tarjoilijalla hallussa. Hän on 
palveluhenkinen, kielitaitoinen ja vuorovaikutustaitoinen.  

 
Hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto ovat tärkeitä, koska alalla tehdään vuorotyötä. Terveydellisiä rajoitteita 
ovat allergiat ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä jotkin pitkäaikaissairaudet. Elintarvikelainsäädännön mu-
kaan lävistykset ovat hygieniariski. Tästä syystä ne sekä rakennekynnet ovat kiellettyjä ammattityötunneilla 
ja työssäoppimispaikoilla asiakaspalvelu- ja keittiötehtävissä. 

Työpaikkoja mm.
• ravintolat, kahvilat 
• henkilöstöravintolat, suurkeittiöt 
• pikaruokaravintolat 
• juhla-, pitopalvelu- ja matkailuyritykset 
• matkustajalaivat  

Jatko-opintomahdollisuudet, mm.
• restonomi (AMK) 
• katso myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 

sivuilta 56–59

Lisätietoa
Imatra: opinto-ohjaaja Virpi Miettinen, p. 040 550 1621, virpi.miettinen@edusampo.fi
Lappeenranta: opinto-ohjaaja Sanna Suviranta, p. 040 079 8262, sanna.suviranta@edusampo.fi

Facebook “f” Logo CMYK / .eps Facebook “f” Logo CMYK / .eps

@Tuurikokki
@Säkäkokki
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LÄHIHOITAJA
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

Ammatillista koulutusta (Laki 951/2011) koskevan säädöksen mukaan (ns. Sora-laki) opiskelijalta voidaan viimesijaisena keinona peruuttaa 
opiskeluoikeus opinnoissa, joihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas-, tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvallisuutta koskevia 
vaatimuksia. Opiskelijaksi sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon ei voida ottaa henkilöä, joka ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään ole 
kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin, työssäoppimiseen tai harjoitteluun, jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Opiskelijan tulee koulutuksen järjestäjän pyynnöstä antaa 32 §:n 2 momentissa tarkoitettua opiskeluoikeuden arviointia varten nähtäväksi 
rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 3 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, jos opiskelijan opintoihin tai työssäoppimisjaksoon sisältyy 
olennaisesti ala-ikäisten parissa työskentelyä. Ote pyydetään lähinnä lähihoitajakoulutuksessa.

Tutkinto, osaamisala (oa), nimike Paikkakunta Aloituspaikat
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Lappeenranta 88

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Imatra 22

Lähihoitaja työskentelee ihmisten kanssa ja heitä varten. Hän kohtaa eri elämänvaiheissa olevat asiakkaat 
ja potilaat yksilöinä. Toiminnallaan hän edistää asiakkaidensa terveyttä ja hyvinvointia sekä avustaa ja ohjaa 
arjen tilanteissa, toimintakyvyn ylläpitämisessä ja terveellisissä elintavoissa.   

Lähihoitajan työssä on eduksi hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto. Työssä vahvuuksia ovat empaattisuus ja 
palveluhenkisyys sekä hyvä paineensieto- ja harkintakyky vaikeissakin tilanteissa. Lähihoitaja tekee usein 
vuorotyötä. 

Pakollisten tutkinnon osien jälkeen alkavat osaamisalaopinnot, joihin valinnat tehdään hakemusten perus-
teella. Osaamisala toteutetaan, jos siihen on riittävästi opiskelijoita. Jos osaamisalaan on enemmän haluk-
kaita kuin on aloituspaikkoja, niin valinnan ratkaisee opintomenestys pakollisissa tutkinnon osissa. Imatran 
opiskelijoiden osaamisalaopinnot ovat mahdollisesti Lappeenrannassa. 

Tarjolla olevat osaamisalat ovat 
• ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala 
• mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala 
• sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala 

• vammaistyön osaamisala 
• lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Työpaikkoja mm.
• asiakkaan koti 
• erilaiset asumispalvelujen yksiköt 
• sairaalat, hoitolaitokset, vastaanotot 
• oma yritys
 

Jatko-opintomahdollisuudet, mm.
• sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, ensihoitaja (AMK) 
• sosionomi, toimintaterapeutti (AMK) 
• fysioterapeutti (AMK) ja muut sote-alan AMK- 

tutkinnot
• katso myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 

sivuilta 56–59

Lisätietoa
Imatra: opinto-ohjaaja Virpi Miettinen, p. 040 550 1621, virpi.miettinen@edusampo.fi  
Lappeenranta: opinto-ohjaaja Katri Huittinen, p. 040 136 4685, katri.huittinen@edusampo.fi

@sampo_sote



Petra Sinkko (18) valmistui lähihoitajaksi 
vuonna 2018.  

Miksi hait Sampoon?   
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tun-
tui omalta. Halusin valmistua ammattiin ja 
turvata työllistymiseni mieleisissä hommissa 
tulevaisuuttani ajatellen. Lisäksi koulu oli 
kotikaupungissani, josta en vielä ollut halukas 
lähtemään.  

Mitä lähihoitaja tekee?   
Auttaa ihmistä elämän eri vaiheissa, lähes 
millä tavoin tahansa. Lähihoitajan työ on 
hyvin moninaista, mikä on minulle tärkeää. 
Ihmisten kanssa työskennellessä ei ole kahta 
samanlaista työpäivää, ja joskus huomaa 
muovautuvansa leipuriksi, kampaajaksi, leik-
kikaveriksi tai sitten kuuntelijaksi.  

Mitä sinä teet nyt?   
Opiskelen Keuruulla kansanopisto Isossa 
Kirjassa. Suoritaan samalla Ison Kirjan ystävä-
koulun, australialaisen Alphacrucis Collegen 
bachelor of ministry kolmevuotista tutkintoa. 
Teen myös oman alan töitä henkilökohtaisena 
avustajana vammaispalvelujen kautta.   

Mikä lähihoitajan ammatissa on parasta?   
Tieto siitä, että se mitä tekee on oikeasti 
merkityksellistä. Ihmiselle saa olla ihminen ja 
nähdä jokaisen elämän aivan yhtä arvokkaa-
na, elämisen arvoisena lahjana.  

Miksi valitsit kansainvälisyyspolun?     
Oikeastaan ihan vahingossa, kun opettaja 
kysyi ketä kiinnostaisi lähteä Intiaan. Minua 
kiinnosti, ja siitä se sitten lähti! Kv-koordinaat-
tori ohjasi kaikessa alusta asti ihan kädestä 
pitäen. Sain todella arvokkaan kokemuksen, 
tutkimusmatkan itseeni ja ympäröivään maa-
ilmaamme. Aloin arvostaa entistä enemmän 
koulutusjärjestelmäämme sekä omaa osaa-
mistani ja persoonaani.  

Mitä teit Intiassa?     
Viisi viikkoa sain opettaa köyhistä köy-
himpiä lapsia juuri niin kuin parhaaksi itse 
koin. Ihaninta oli nähdä, miten lapset saivat 
ahaa-elämyksiä, alkoivat luottaa minuuun ja 
edistymään opinnoissaan. Opetukseni oli erit-
täin yksinkertaista, aakkosista leikkeihin asti. 
Rakastin sitä, kaikkea siinä. Asuin paikallisessa 
perheessä ja pääsin todella lähelle intialaista 
liikennettä, makumaailmaa, käyttäytymistä, 
monia maan kieliä ja uskontoja. Matkustelin 
paljon lähikaupungeissa ja tutustuin moniin 
paikallisiin nuoriin sekä saksalaisiin vapaaeh-
toisiin, joita oli lähikaupungeissa. 

Kuvan henkilö ei liity haastatteluun.
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DATANOMI
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Datanomi työskentelee tietotekniikan ammattilaisena ja asiantuntijana eri toimialoilla. Hän mm. suunnit-
telee, toteuttaa ja ylläpitää yritysten nettisivuja sekä sähköisiä asiointipalveluja, myy ja markkinoi IT-alan 
tuotteita tai vastaa käyttäjien koulutuksesta ja opastuksesta.   

Työtehtävissä edellytetään tietoteknisen erityisosaamisen ohella hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. 
Datanomi osaakin toimia ryhmissä ja projekteissa. Lisäksi oppimis- ja ongelmanratkaisutaidot, innovatiivi-
suus ja luovuus ovat alalla tärkeitä taitoja. Datanomi tulee toimeen myös englannin kielellä.  

Datanomiopiskelijoilta edellytetään tietokoneen hankintaa opiskeluvälineeksi. 

Tutkinto, osaamisala (oa), nimike Paikkakunta Aloituspaikat
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Lappeenranta 18

• ohjelmistotuotannon oa, datanomi
• käytön tuen oa, datanomi

Datanomi sekoitetaan usein ICT-asentajaan. Jos olet kiinnostunut enemmän tieto- ja tietoliikennetekniikasta 
eli laitteistoista ja niiden tekniikasta, katso s. 54 ICT-asentaja.

Työpaikkoja mm.
• yrityksen tietohallinto-osastot 
• asiakastuki- ja neuvontapalvelut 
• tietotekniikkaa myyvät liikkeet 

Jatko-opintomahdollisuudet, mm.
• digitradenomi (AMK) 
• tietotekniikan insinööri (AMK) 
• opiskelijoitamme on hakeutunut jatko-opintoihin 

myös esimerkiksi Helsingin yliopiston tietojenkä-
sittelytieteen laitokselle. 

Lisätietoa
Lappeenranta: opinto-ohjaaja Leila Pärnänen, p. 040 136 4691, leila.parnanen@edusampo.fi

@sampo_merkodata



Joni Hikipää (27) valmistui datanomiksi vuonna 2010.  

Miksi hait Sampoon (ent. Ekamo)?  
Silloisessa ammattikoulussa datanomin koulutus oli  
mieleinen. 

Mitä datanomi tekee?  
Voi tehdä monia eri asioita: ohjelmointia, teknistä tukea, 
tietotekniikan ylläpitoa ja sen koulutusta, graafista suunnitte-
lua ja ylipäätään toimenkuvia, joissa tietotekniikka on isossa 
roolissa. 

Mitä sinä teet nyt?  
Toimin Lappeenrannassa Kimpisen koululla koulunkäyn-
ninohjaajana ja tietoteknisenä tukena, jonka lisäksi olen 
Saimaan mediakeskuksella projektityötekijänä.    

Mikä datanomin ammatissa on parasta?  
Parasta on, että aina tulee uutta. Teknologia ja tietotekniikka 
kehittyvät valtavalla vauhdilla. 

Kuvan henkilöt eivät liity haastatteluun.
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AJONEUVOASENTAJA
AUTOALAN PERUSTUTKINTO
Autoala tarjoaa ammattilaisille monipuolisia ja mielenkiintoisia työtehtäviä alan tuotteiden parissa, jossa 
yhdistyvät huipputekniset ja digitaaliset ratkaisut. Erityisesti sähkötekniikan sekä digitalisaation osuus on 
alalla lisääntynyt. Autoalalla on monipuoliset mahdollisuudet toimia myös yrittäjänä erilaisten palveluliike-
toimintamallien tukemana.

Autoalan ammattilainen on haluttu moniosaaja työelämän muuttuvissa tilanteissa. Alan ammattilainen on 
kiinnostunut tekniikasta ja tietotekniikasta. Hänellä on hyvät kädentaidot ja hän hallitsee monipuolisesti eri-
laisten työvälineiden käytön. Hän osaa toimia rauhallisesti ja johdonmukaisesti erilaisissa asiakaspalvelutilan-
teissa. Autoalan opinnoissa on mahdollisuus opiskella huolto-, korjaus- ja varustelutöitä moottoripyöristä ja 
henkilöautoista raskaaseen kalustoon. 

Työpaikkoja mm.
• auto- tai autotarvikeliikkeet
• autokorjaamot
• autoalan teollisuus

Jatko-opintomahdollisuudet, mm.
• insinööri (AMK)
• katso myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 

sivuilta 56–59

Tutkinto, osaamisala (oa), nimike Paikkakunta Aloituspaikat
Autoalan perustutkinto, autotekniikan oa, ajoneuvoasentaja Lappeenranta 44

Autoalan perustutkinto, autotekniikan oa, ajoneuvoasentaja Imatra 22

Lisätietoa
Imatra: opinto-ohjaaja Anssi Martikainen, p. 040 055 9692, anssi.martikainen@edusampo.fi
Lappeenranta: opinto-ohjaaja Asta Sillanpää p. 0400 764 559, asta.sillanpaa@edusampo.fi

Anu Hulkkonen (38) valmistui ajoneuvoasentajakaksi v. 2014

Miksi hait Sampoon (Ekamoon)? 
Autot ja ajoneuvoasentajan työ kiinnosti minua pienestä 
saakka, mutta silloin alalla ei naisia ollut. Ehkä suurin syy miksi 
en heti peruskoulun jälkeen hakenut autopuolelle kouluun 
oli suuret ennakkoluulot naisia kohtaan ajoneuvoasentajana. 
Siksi hain kauppakouluun ja tein monenlaisia töitä välillä. Polte 
autoalalle kuitenkin kyti koko ajan, kunnes viimein aikuisiällä v. 
2012 päätin, että nyt on haave toteutettava.

Mitä ajoneuvoasentaja tekee? 
Työ on hyvin monipuolista ja vaihtelevaa. Perinteisen ajoneu-
voasentajan työssä tehdään autojen mekaanisia korjauksia ja 
vianhakua. Koko ajan uudistuvan autokannan myötä myös 
sähköviat ovat yleistyneet ja niiden vianhaku on mielenkiin-
toista ja haastavaa. Lisäksi asentajan työ voi käsittää työnjoh-
dollisia töitä, ja asiakaspalvelu on asiakkaiden vaatimustason 
noustessa erityisen tärkeää. Enää ei riitä, että auto tulee kun-
toon vaan vaaditaan myös hyvää palvelua kokonaisuutena. 

Mitä sinä teet nyt? 
Työskentelen vakituisena VP-Huollossa, jossa työnimikkeeni 
on työnjohtotehtävät ja asentajan työt. Tähän kuuluu mm. kus-
tannusarvioitten tekoa, vikojen selvittelyä, tarvittavan tiedon 
hankkimista vianetsintöjä ja/tai korjauksia varten, asiakaspal-
velua, töiden vastaanottoa, varaosien tilauksia sekä tarvittaessa 
myös perinteiset ajoneuvoasentajan työt.

Mikä ajoneuvoasentajan ammatissa on parasta? 
Säännöllinen työaika, toimenkuvan monipuolisuus sekä 
vaihtelevuus. Asiakkaita käy paljon, joten päivittäin saa olla 
tekemisissä erilaisten asiakkaiden kanssa. Ammattitaito ja 
tietämys kehittyvät sitä mukaa, kun tulee uusia autoja ja niiden 
myötä myös uusia vikoja ja ongelmia vastaan.

Mitä aiot tehdä jatkossa? 
Tällä hetkellä olen tyytyväinen työpaikkaani sekä työtilantee-
seeni, joten tarvetta suurempiin muutoksiin ei ole.



Kuvan henkilö ei liity haastatteluun.

@sampo_autoala
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KONEASENTAJA, KONEISTAJA,  
LEVYSEPPÄHITSAAJA
KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tutkinto, osaamisala (oa), nimike Paikkakunta Aloituspaikat

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto Lappeenranta 33

• asennuksen ja automaation oa, koneasentaja
• tuotantotekniikan oa, levyseppähitsaaja

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto Imatra 22
• tuotantotekniikan oa, koneistaja/levyseppähitsaaja

Kone- ja tuotantotekniikan ammattilaiset työskentelevät monipuolisesti teknologiateollisuuden eri teh-
tävissä. Alan teollisuudella on kotimaan tuotannossa ja ulkomaankaupassa merkittävä asema. Yli puolet alan 
tuotannosta menee vientiin. Työ on nykyisin siistiä, monissa paikoissa pitkälti automatisoitua. Kone- ja metal-
lialan tuotteilla ja palveluilla on tällä hetkellä suuri kysyntä, ja työllisyystilanne on alalla hyvä. Ammattilaisista 
on huutava pula Etelä-Karjalassa. Metalliala on teknologiateollisuuden suurin työllistäjä. 

Koneasentaja toimii erilaisissa koneiden ja laitteiden kokoonpano- ja huoltotehtävissä. Lisäksi hän osaa tehdä 
käytön- ja kunnonvalvonnan mittauksia ja toimia eri työpaikkojen käytössä olevien järjestelmien mukaisesti. 
Koneasentajalla on myös automaatioon ja robotiikkaan liittyvät perusvalmiudet. Työssä tarvitaan kädentaito-
ja, hitsaustaitoja, koneenasennustaitoja sekä kunnossapidon perustaitoja. 

Koneistaja valmistaa koneen osia lastuavilla työstömenetelmillä työpiirustusten mukaan. Työmenetelmiä 
ovat sorvaus, jyrsintä ja hionta. Yksittäiset kappaleet valmistetaan manuaalisilla työstökoneilla, sarjojen valmis-
tukseen käytetään ohjelmoitavia CNC-työstökoneita. Koneistajan työssä tarvitaan työstötekniikoiden, työko-
neiden ja käytettävien materiaalien tuntemusta sekä tarkkuutta ja huolellisuutta. 

Levyseppähitsaaja valmistaa metallista erilaisia tuotteita mm. teräsrunkorakenteita, levystä valmistettavia 
teräsrakenteita ja koneiden osia. Levyseppähitsaaja hallitsee levymateriaalien ja teräsprofiilien muokkaami-
sen ja liittämistekniikat. Levytöitä tehdään sujuvasti tietokoneavusteisilla laitteilla. Hitsausliitoksien tekemistä 
varten opiskellaan eri hitsausprosessien käyttöä eri hitsausasennoissa. Koulutuksen lopussa on mahdollisuus 
suorittaa pätevyyskokeet eri hitsausprosesseilla. Levyseppähitsaajat työllistyvät monipuolisesti metallialan yri-
tyksiin. Työssä tarvitaan kädentaitoja, piirustusten lukutaitoa ja konepajateknisiä perusvalmiuksia.

Lisätietoa
Imatra: opinto-ohjaaja Anssi Martikainen, p. 040 055 9692, anssi.martikainen@edusampo.fi
Lappeenranta: opinto-ohjaaja Sanna Suviranta, p. 040 079 8262, sanna.suviranta@edusampo.fi

Työpaikkoja mm.
• konepajat 
• kunnossapitoyritykset 
• prosessiteollisuus
• oma yritys

Jatko-opintomahdollisuudet, mm.
• konetekniikan insinööri (AMK)
• katso myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 

sivuilta 56–59
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LABORANTTI
LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO

Tutkinto (pt), osaamisala (oa), nimike Paikkakunta Aloituspaikat

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Imatra 11

Laborantti työskentelee laadunvalvontaan, teollisuuden prosesseihin, tutkimukseen ja tuotekehitykseen 
liittyvissä tehtävissä. Työhön kuuluu näytteiden ottamista ja niiden analysointia erilaisin kemiallisin, fysikaali-
sin tai mikrobiologisin menetelmin.  

Sampossa laborantin koulutuksessa huomioidaan alueellinen painotus erityisesti metsäteollisuuden, tutki-
muksen ja ympäristönsuojelun tarpeita ajatellen. Pyrimme kouluttamaan huolellisia, näppäriä ja yhteistyö- ja 
ongelmanratkaisutaitoisia laborantteja, joilla on myös hyvät tietotekniikka- ja kielitaidot toimia kansainväli-
sissä yrityksissä sekä halua kehittää itseään.   

Kaksoistutkinnon suorittamisella voit parantaa mahdollisuuksiasi jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun 
tai yliopistoon.  

Lisätietoa
Imatra: opinto-ohjaaja Pirjo Saravirta, p. 040 830 9436, pirjo.saravirta@edusampo.fi

Työpaikkoja mm.
• laadunvalvontalaboratoriot 
• tuotantoprosessien seuranta 
• tuotekehitys tai tutkimuselintarvikevalvonta 
• ympäristönsuojelu 
• tullivalvonta 
• yliopiston laboratorio 

Jatko-opintomahdollisuudet, mm.
• bioanalyytikko, laboratorioanalyytikko,  

insinööri (AMK)
• yliopisto: farmaseutti, mikrobiologi, kemisti,  

diplomi-insinööri 
• katso myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 

sivuilta 56–59

Saana Korhonen (17) opiskelee laborantiksi toista vuotta ja 
on kaksoistutkinto-opiskelija.

Miksi hait Sampoon? 
Sampossa pystyn opiskelemaan laboratorioalaa ja lukiota 
helposti.

Mitä laborantti tekee? 
Laborantti tekee kemiallisia- ja fysikaalisia analyysejä. Tutkim-
me monipuolisesti erilaisia töitä, joista voi valmistua töihin 
esim. jätevesistöjä tutkimaan, massalabraan tai lääketieteelli-
seen labraan.

Mikä laborantin ammatissa on parasta? 
Erilaiset reaktiot, joita aineet tekevät. Hienoimpia reaktioita 
ovat värin vaihdot, savuamiset ja liekkitesteissä vaihtuvat värit.

Miksi valitsit kaksoistutkintopolun? 
Halusin tulla myös lukioon, jotta se avaisi minulle enemmän 
ovia tulevaisuuteen esimerkiksi apteekkialalle.

Mitä aiot tehdä, kun valmistut?  
Lähden jatko-opiskelemaan apteekkialalle tai etsin töitä jolta-
kin paikalliselta labralta välivuodeksi.



Kuvan henkilö ei liity haastatteluun.
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YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA
LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

Tutkinto, osaamisala (oa), nimike Paikkakunta Aloituspaikat

Logistiikan perustutkinto Imatra 22

• kuljetuspalvelujen oa, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja kuljettaa erilaisilla ajoneuvoyhdistelmillä tavaroita kotimaan ja ulkomaan 
liikenteessä. Hän toimii itsenäisesti ja vastuullisesti. Työ vaatii hyvää hahmottamiskykyä, yrittäjämäistä työ-
otetta, tietoteknisiä taitoja ja kielitaitoa.   

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan työajat voivat olla epäsäännöllisiä. Alalta on poistumassa ikääntyviä am-
mattilaisia, joiden tilalle tarvitaan uusia osaajia.   

Logistiikan opinnoissa perehdyt ajoneuvojen käsittelyyn, kuljettamiseen, logistiikkaan ja ajoneuvojen huol-
toon. Suoritat BCE-luokan ajokorttitutkinnon, ammattipätevyyden ja saat ammatissa tarvittavat muut luvat. 
Koulutuksessa on lakisääteisiä osia kuten ajokorttiopetus ja perustason ammattipätevyys. 

Työpaikkoja mm.
• kuljetusliikkeet 
• teollisuusyritykset 
• varastoterminaalit 
• kaupan ala 

Jatko-opintomahdollisuudet, mm.
• logistiikan insinööri (AMK) 
• liikenneopettaja  
• pelastusalan koulutukset
• katso myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 

sivuilta 56–59

Lisätietoa
Imatra: opinto-ohjaaja Anssi Martikainen, p. 040 055 9692, anssi.martikainen@edusampo.fi

Ammatillista koulutusta (Laki 951/2011) koskevan säädöksen mukaan (ns. Sora-laki) opiskelijalta voidaan viimesijaisena keinona 
peruuttaa opiskeluoikeus opinnoissa, joihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas-, tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen 
turvallisuutta koskevia vaatimuksia. Opiskelijaksi logistiikan perustutkintoon ei voida ottaa henkilöä, joka ei terveydentilaltaan tai 
toimintakyvyltään ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin, työssäoppimiseen tai harjoitteluun, jos estettä ei voida 
kohtuullisin toimin poistaa.
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METSÄKONEENKULJETTAJA, 
METSURI-METSÄPALVELUJEN TUOTTAJA
METSÄALAN PERUSTUTKINTO

Tutkinto, osaamisala (oa), nimike Paikkakunta Aloituspaikat

Metsäalan perustutkinto Ruokolahti 21

• metsäkoneenkuljetuksen oa, metsäkoneenkuljettaja
• metsätalouden oa, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

Metsäkoneenkuljettajan koulutuksessa harjoitellaan kuormatraktorin ja harvesterin käyttöä ja päivittäisiä 
tärkeitä huoltotoimia. Metsäkoneiden työtilanteissa oikealla suunnittelulla on suuri merkitys osaamiselle ja 
tuottavuudelle. Varastointipaikat, ajojärjestys, ajoreitit ja puutavaralajit vaihtelevat yksilöllisesti hakkuutyö-
maiden mukaan. 

Metsäkoneenkuljettajan työhön kuuluvat nykyaikaisten ja lisääntyvien digitaalisten ohjausjärjestelmien ja 
karttaohjelmien hallinta, joiden avulla työ suunnitellaan ja toteutetaan. Kuormatraktorin toiminnassa olen-
naista on kuormaimen turvallinen hallinta ja vastuullinen käyttö. Metsäkoneiden käyttöharjoitukset aloite-
taan simulaattorilla, jonka hallinnan jälkeen siirrytään käytännön harjoitteluun. 

Harvesterilla toteutetaan nykyaikainen koneellinen puutavaran valmistus. Harvestereiden sähköiset järjestel-
mät antavat kuljettajalle tarvittavat tiedot korjuusta ja koneen toiminnasta. Harvesterityön suunnittelussa ja 
toteutuksessa tulee erityisesti huomioida luonnonhoitovaatimukset, metsien sertifiointi, yrittäjä- ja asiakas-
lähtöisyys. Metsäkoneiden sujuva hallinta edellyttää hyvää havaintojen ja liikesuoritusten yhteensovittamis-
ta ja huolellisuutta. Metsäkoneenkuljettajan koulutukseen kuuluu C-ajokortin suorittaminen ja ammattipä-
tevyyskoulutus.

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajan itsenäiseen ja yrittäjähenkiseen työhön kuuluu monipuolisia ja vuo-
denaikojen mukaan vaihtelevia tehtäviä kuten harvennuskohteiden ennakkoraivaus, taimikonhoito, met-
sänviljelytyöt ja maisemointityöt. Työ edellyttää hyvää fyysistä kuntoa, luonnon tuntemusta ja kykyä tehdä 
itsenäisiä ratkaisuja. 

Metsäalan perustutkinnossa opiskellaan ensimmäisenä vuonna metsänhoidon ja puunkorjuun perusteita. 
Metsätyökaluston, raivaus- ja moottorisahan turvallinen käyttö ja kunnossapito ovat myös osa käytännön 
toimia. 

Lisätietoa
Imatra: opinto-ohjaaja Pirjo Saravirta, p. 040 830 9436, pirjo.saravirta@edusampo.fi

Työpaikkoja mm.
• metsäkonealan yritykset
• huolto- ja korjaamoyritykset
• koneiden valmistus- tai myyntiorganisaatiot
• metsänhoitoyhdistykset ja metsäpalveluyritykset

Jatko-opintomahdollisuudet, mm.
• metsätalousinsinööri (AMK) 
• katso myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 

sivuilta 56–59

Ammatillista koulutusta (Laki 951/2011) koskevan säädöksen mukaan (ns. Sora-laki) opiskelijalta voidaan viimesijaisena keinona pe-
ruuttaa opiskeluoikeus opinnoissa, joihin sisältyy alaikäisten turvallisuutta, potilas-, tai asiakasturvallisuutta taikka liikenteen turvalli-
suutta koskevia vaatimuksia. Opiskelijaksi metsäalan perustutkintoon, metäskoneenkuljetuksen osaamisalaan ei voida ottaa henkilöä, 
joka ei terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin, työssäoppimiseen tai harjoitte-
luun, jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. 



Hassan Simon (19) opiskelee metsäkoneenkuljettajaksi 
kolmatta vuotta.

Miksi hait Sampoon? 
Jo pienenä ihailin kaikkia raskaita koneita. Tiesin, että haluan 
käytännön työhön ja ensin ajattelin hakevani auto- tai logis-
tiikkapuolelle. Kun kävin tutustumassa metsäalan koulutuk-
seen ja koneisiin, tykästyin. Olen oikealla alalla!

Mitä metsäkoneenkuljettaja tekee? 
Kaataa puut harvesterilla ja ajaa metsäkoneella kaadetut tukit 
tien laitaan, josta rekka-auto kerää ne kyytiin. Työssä tarvi-
taan tarkkuutta, keskittymiskykyä ja kärsivällisyyttä. Pelisilmä 
paranee työtä tekemällä.

Mikä metsäkoneenkuljettajan ammatissa on parasta? 
Tämä on tosi monipuolinen ammatti, jossa on sopivasti haas-
teita eikä kukaan ole neuvomassa, vaan saa itse tehdä työssä 
tarvittavat päätökset. Ammattitaitoon kuuluu myös koneiden 
korjaaminen. Koulutuksessa ajamme C-ajokortin, joten voi 
työllistyä myös kuorma-autonkuljettajaksi tai maarakennuk-
seen kaivinkoneenkuljettajaksi.

Mitä aiot tehdä kun valmistut?  
Etsin nyt työssäoppimispaikkaa ja sitä kautta mahdollisesti 
jatkossa työpaikkaa. Kun pääsee näyttämään, että on hyvä 
tyyppi ja tekee työnsä hyvin, on varmaan helpompi saada 
työpaikkakin. Ei yrittäjyyskään ole mahdotonta, siinäkin tarvi-
taan pelisilmää. Ensin käyn kuitenkin armeijan.



www.edusampo.fi
40

MAALARI
PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO

Tutkinto, osaamisala (oa), nimike Paikkakunta Aloituspaikat

Pintakäsittelyalan perustutkinto Lappeenranta 22

•  rakennusten pintakäsittelyjen oa, maalari

Maalarin tehtäviin kuuluu maalaus-, tapetointi-, lattiapinnoitus- ja laatoitustöitä sekä vaativampia koriste- ja 
kuviointimaalauksia. Lisäksi voi erikoistua metallituotteiden pintakäsittelijäksi, jolloin työtehtävät ovat me-
tallituotteiden hiekkapuhallus ja ruiskumaalaus. Maalari osaa laskea myös materiaalin menekit ja oman työn 
kustannukset.   

Maalarilta vaaditaan kädentaitoja ja kärsivällisyyttä. Työnjälki on näkyvissä, ja sen tulee vastata asiakaan odo-
tuksia. Kyky suunnitella ja organisoida omat työtehtävät on avain sujuvaan työsuorituksen toteutukseen. 
Värisävyjen tunteminen auttaa luomaan ympäristöön sopivia sisustuksia.   

Maalari on myös ympäristötietoinen ja tietää kuinka tehdään ympäristön kannalta kestäviä pintakäsittelyjä. 
Hän käyttää tietotekniikkaa apuna työn eri vaiheissa. Työohjeet ja työn raportointi tehdään tietotekniikkaa 
apuna käyttäen. Erilaisissa työympäristöissä ja erilaisten ihmisten kanssa pitää tulla toimeen. 

Työpaikkoja mm.
• maalaus- ja rakennusliikkeet 
• konepajat (ruiskumaalari) 
• teollisuusyritykset 
• oma yritys 

Jatko-opintomahdollisuudet, mm.
• Insinööri (AMK), rakennustekniikka, rakennus- ja 

yhdyskuntatekniikka, bio- ja kemiantekniikka
• katso myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 

sivuilta 56–59

Lisätietoa
Lappeenranta: opinto-ohjaaja Tiina Koskela p. 040 861 0230, tiina.koskela@edusampo.fi

@sampo_pinttis
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PROSESSINHOITAJA
PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO

Tutkinto, osaamisala (oa), nimike Paikkakunta Aloituspaikat

Prosessiteollisuuden perustutkinto Lappeenranta 15

• kemianteollisuuden oa, prosessinhoitaja

Prosessiteollisuuden perustutkinto Imatra 22

• paperiteollisuuden oa, prosessinhoitaja

Prosessinhoitajan työhön kuuluu erilaisten tuotantoprosessien valvonta, ohjaus ja säätö. Prosessinhoitajat 
työskentelevät useilla eri prosessiteollisuuden aloilla. Työ on hyvin palkattua kolmivuorotyötä. Kaakonkul-
malla on runsaasti alan yrityksiä, jotka etsivät jatkuvasti uutta ja osaavaa työvoimaa.  

Sampossa olemme suuntautuneet paperin-, kartongin- ja sellunvalmistukseen sekä kemianteollisuuteen. 
Päiväopiskeluna voit opiskella paperiteollisuuteen suuntaavia opintoja Imatralla ja kemianteollisuuteen Lap-
peenrannassa. Monimuoto-opetusta saa kummastakin alasta Imatralla, ja sinne on jatkuva haku.  Kaksoistut-
kinnon suorittamisella voit parantaa mahdollisuuksiasi jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopis-
toon.    

Jos olet hyvä tyyppi ja vastuuntuntoinen tiimipeluri, joka pystyy tarvittaessa itsenäiseen työskentelyyn, tule 
opiskelemaan prosessinhoitajaksi. 

Työpaikkoja mm.
• paperi- ja kartonkiteollisuus, esim. paperi- tai  

kartonkikoneet 
• selluteollisuus, esim. keittämöt 
• kemiantekniikka, esim. kaivosympäristö tai  

öljynjalostus 
• elintarvikkeiden tuotantolaitokset, esim. makeis-

ten valmistus  

Jatko-opintomahdollisuudet, mm.
• prosessitekniikan insinööri (AMK) 
• diplomi-insinööri 
• katso myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 

sivuilta 56–59

Lisätietoa  
Lappeenranta: opinto-ohjaaja Asta Sillanpää p. 0400 764 559, asta.sillanpaa@edusampo.fi
Imatra: opinto-ohjaaja Pirjo Saravirta, p. 040 830 9436, pirjo.saravirta@edusampo.fi

@sampoprosessinhoitajaimatra



Saija Lampi (19) opiskelee prosessinhoitajaksi kolmatta 
vuotta.  

Miksi hait Sampoon?  
Lukio ei tuntunut omalta/hyvältä valinnalta itselleni. Opiske-
lin lukiossa kuukauden ajan ja päätin, että tämä ei ole minua 
varten. Tämän jälkeen hain Valmaan ja vuosi Valmassa oli 
tähän mennessä elämäni opettavin, joten suosittelen sitä 
kaikille. Siellä kasvoin ihmisenä todella paljon ja sain tutustua 
kaikkiin aloihin mihin halusin. Prosessille mentyäni tiesin heti, 
että tänne haluan. Olin miettinyt sähköä ja labraa muina vaih-
toehtoina, mutta heti kun pääsin prosessilabraan katsomaan 
opiskelijoiden tekemisiä, halusin itsekin sinne!   

Mitä prosessinhoitaja tekee?  
Koulussa prosessinhoitaja opiskelee paljon sellu- ja paperi-
tehtaiden koneita, niiden toimintaa sekä korjausta. Opiskelu 
on monipuolista, koska opiskellaan myös sähkön ja labran 
alkeita. Työ itsessään on valvontatyön lisäksi tiettyjä rutiinitöi-
tä. Työ ei todellakaan ole pelkästään istumista, vaan siellä on 
paljon tekemistä, joista selviää aivan yhtä hyvin naiset kuin 
miehetkin.  

Mikä prosessinhoitajan ammatissa on parasta?  
Parasta on mielenkiintoinen työ, mahtava työilmapiiri sekä 
tietysti plussana keskivertoa parempi palkka.  

Miksi valitsit kaksoistutkinnon?  
Halusin haastaa itseni, ja yksi unelmistani on saada ylioppi-
laslakki. Opettajat prosessilla joustavat paljon ja sopimalla 
saa aikaa lukiotöiden hoitamiseen. Kaksoistutkinto on tietysti 
haastavaa ja aikaa vievää mutta todella palkitsevaa. Saan 
hyväksiluetuiksi lukioaineet amiksen puolella, mikä helpottaa 
paljon. Lisäksi saa erinomaiset mahdollisuudet jatkaa opiske-
luja vaikka yliopistoon. 

Mitä aiot tehdä, kun valmistut?  
Aion hakea tehtaille oppisopimukseen, jonka jälkeen jään töi-
hin, jos tällainen mahdollisuus on. Saatan jatkaa opiskelujani 
ammattikorkeakouluun, jos työmahdollisuuteni eivät onnistu.  

Mikä amiksessa opiskelussa on parasta?  
Opettajien ja henkilökunnan positiivisuus. Sinne on kiva 
mennä, kun on siistiä ja ihmiset positiivisella päällä. Amikses-
sa hyvää on myös joustavuus, koska aika lailla kaiken saa jär-
jesteltyä sopimalla. Prosessinhoitajien koulutuksessa parasta 
on, kun tehdään koulussa paljon, eikä kotiin jää oikeastaan 
ollenkaan tekemistä.  
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PUUSEPPÄ
PUUTEOLLISUUDEN  PERUSTUTKINTO

Tutkinto, osaamisala (oa), nimike Paikkakunta Aloituspaikat

Puuteollisuuden perustutkinto Imatra 11

• puusepänteollisuuden oa, puuseppä

Puuseppä osaa suunnitella ja valmistaa kalusteita ja yksilöllisiä puutuotteita, huomioiden materiaalien tuo-
mat haasteet. Puuseppä pystyy tekemään myös sisustuspuusepäntöitä ja alaan liittyviä erilaisia asennuksia 
rakennuskohteissa.  

Opintojen aikana opit käyttämään puuntyöstökoneita ja -laitteita turvallisesti sekä hyödyntämään nykyai-
kaista digitekniikkaa valmistuksessa mm. CNC- ja lasertyöstöjä. Opinnoissa hyödynnetään tiedonhaussa ny-
kyaikaisia digitaalisia ohjelmia sekä opetellaan mallintamaan tuotteita kolmiulotteisesti.  

Materiaalien ja eri puulajien ominaisuuksien kautta määritellään käyttötarkoituksen mukaan tehokkaat ja 
kestävän kehityksen mukaiset työtavat. Puusepän työtehtävissä on olennaista hahmottaa muotoja, mittoja 
ja kokonaisuuksia. Työtä tehdessä kehittyy tekemisen ja luonnonläheisen materiaalin kautta luovuutta ja 
aitoja kädentaitoja. Yrittäjämäinen työote, asenne, vastuu omasta tekemisestä ja työn laadusta ovat avain-
asemassa alalle työllistymiseen. 

Pölyallergia, astma ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet haittaavat opiskelua ja alalla työskentelyä.  

Puusepän koulutuksessa toteutetaan Yrityssampo-koulutusmenetelmää, jossa opiskelija oppii alan ammat-
tilaiseksi työskentelemällä kuten alan työelämässä työpaikoilla. Jokainen työ on projekti, jota teet yhdessä 
opiskelukavereidesi kanssa suunnittelusta valmiiseen tuotteeseen tai palveluun saakka.  Laajemmissa pro-
jekteissa työskentelet muiden alojen opiskelijoiden kanssa. Sinulla on opintojen aikana mahdollisuus kokeil-
la omia mahdollisuuksiasi yrittäjähenkisessä toiminnassa puualan oman osuuskuntatoiminnan kautta.

Työpaikkoja mm.
• puusepänverstaat ja kalusteasennusliikkeet 
• rakennus- ja puuteollisuus sekä muut alaan liitty-

vät tehtävät 

Jatko-opintomahdollisuudet, mm.
• puutekniikan insinööri (AMK)
• katso ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sivuilta 

56–59

Lisätietoa
Imatra: opinto-ohjaaja Pirjo Saravirta, p. 040 830 9436, pirjo.saravirta@edusampo.fi
YritysSampo: yrittäjyyden lehtori Päivi Ovaska, p. 040 670 0168, paivi.ovaska@edusampo.fi

Sahaprosessinhoitajan opinnot toteutetaan SAHALLE-koulutusohjelmassa ja niihin hakeutuminen tapah-
tuu jatkuvan haun kautta.  Koulutusohjelma järjestetään yhteistyössä UPM:n Kaukaan sahan ja Stora Enson 
Honkalahden sahan kanssa.  Koulutus on jatkuvan haun koulutuksia ja edellyttää 18 vuoden ikää. Katso lisä-
tiedot www.edusampo.fi/sahalle

SAHALLE



@yrityssampo
@sampo_puuseppa
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TALONRAKENTAJA, MAARAKENTAJA
RAKENNUSALAN  PERUSTUTKINTO

Tutkinto, osaamisala (oa), nimike Paikkakunta Aloituspaikat

Rakennusalan perustutkinto Lappeenranta

• talonrakennuksen oa, talonrakentaja 22
• maarakennuksen oa, maarakentaja 11

Rakennusalan perustutkinto Imatra 11

• talonrakennuksen oa, talonrakentaja

Mikäli koet käsillä tekemisen mielekkääksi ja haluat nähdä työsi tuloksia, niin rakennusala sopii sinulle. Raken-
taminen on ryhmätyötä, jossa korostuvat vuorovaikutustaidot sekä joustavuus ja sopeutuminen muuttuviin 
olosuhteisiin ja työtehtäviin. Siinä tarvitaan ongelmanratkaisutaitoja ja soveltamista.  

Hyvä fyysinen kunto, näppärät motoriset taidot ja terveelliset elämäntavat ovat tärkeitä vaativissa olosuhteis-
sa ulkona työskenneltäessä. Ympäristö- ja tietotekniikkaosaaminen ovat tärkeä osa nykyaikaista rakentamista.  

Erilaisilla koneilla ja laitteilla työskenteleminen vaatii työturvallisuuden ehdotonta noudattamista itsensä ja 
muiden turvallisen työskentelyn takaamiseksi. Rakentaminen on asiakaspalvelutyötä, jossa tyytyväinen asia-
kas on hyvän työn sekä työskentelyn mittari. Laatu näkyy käden taitoina ja tietona, joka vaatii jatkuvaa itsensä 
kehittämistä. Hyvistä rakentajista on pulaa, joten heille on työtä tarjolla.  

Talonrakentaja rakentaa ja korjaa asuntoja ja taloja sekä muita rakennuksia. Rakentajan kädenjälkeä voidaan 
ihailla pitkälle tulevaisuuteen. Rakennustyömaalla työ alkaa perustustöistä ja etenee runko- ja vesikattotöi-
den kautta sisävalmistusvaiheen- ja viimeistelytöihin. Rakentaja työskentelee uudis- tai korjausrakennuskoh-
teissa vaihtelevissa sää- ja ympäristöoloissa.  

Maarakentaja 
Teiden, katujen, satamien ja lentokenttien maarakentaminen on pohja kaikelle muulle rakentamiselle. Maa-
rakentaja tekee rakennusten perustustöitä, ympäristö- ja maisemointitöitä sekä rakentaa, peruskorjaa ja 
kunnostaa teitä, katuja ja piha-alueita. Kunnossapitotöitä ovat kesto- ja kevytpäällysteiden paikkaus, lumen 
auraaminen sekä teiden hiekoittaminen ja suolaus. Päivittäisiin töihin kuuluvat myös koneiden huolto ja kun-
nossapito. Käytettävät työvälineet vaihtelevat elektronisista mittausvälineistä raskaisiin maanrakennuskonei-
siin. 

Työpaikkoja mm.
• omakoti-, toimisto- ja kerrostalotyömaat 
• elementtitehtaat 
• oma yritys 

Jatko-opintomahdollisuudet, mm.
• insinööri (AMK), rakennustekniikka, rakennus- ja 

yhdyskuntatekniikka
• katso ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sivuilta 

56–59

Lisätietoa
Lappeenranta: opinto-ohjaaja Tiina Koskela p. 040 861 0230, tiina.koskela@edusampo.fi  
Imatra: opinto-ohjaaja Pirjo Saravirta, p. 040 830 9436, pirjo.saravirta@edusampo.fi



Milla Tujula (17) opiskelee talonrakentajaksi toista vuotta. 

Miksi hait Sampoon?   
Se vaikutti mielekkäältä paikalta jatkaa opintoja peruskoulun 
jälkeen. 

Mitä talonrakentaja tekee?   
Työnkuva on erittäin laaja, rakennusalan ammattilaiselle 
kuuluu esim. muuraus, -perustus, -runko- ja verhoustyöt. 
Talonrakentaja myös mittaa ja tekee paljon käsillään, jolloin 
tarkkaavaisuutta tarvitaan.   

Mitä sinä aiot tehdä kun valmistut?   
Kesän aion tehdä töitä, ja yritän päästä syksyllä suoraan jatka-
maan opintojani.   

Miksi valitsit kaksoistutkintopolun?     
Minulle oli alusta asti tärkeää saada vahva pohja jatko-opin-
toja varten, tarkemmin matemaattisiin aineisiin. Suosittelen 

kaksoistutkintoa lämmöllä kaikille, jotka siitä ovat vähänkään 
kiinnostuneet, rohkeasti mukaan! Vaikka joskus opiskelu 
tuntuu raskaalta, pitää vain muistaa että valmistujaispäivänä 
taskussa on ammattitutkinto sekä ylioppilastutkintotodistus. 

Miksi haluat jatkaa opintojasi?   
Rakennusalan opiskelu on hyödyllistä ja erittäin työllistävää, 
koska rakentaminen ei tule koskaan loppumaan. Siksi aion 
hakea heti valmistuttuani ammattikorkeakouluun opiskele-
maan rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa. Haluan erikoistua 
tulevaisuudessa suunnittelupuolen insinöörikisi ja mahdolli-
sesti lukea itseni diplomi-insinööriksi.   

Kiinnostaako yrittäjyys, kerro miksi?   
Mielessäni on aina ollut kiinnostus yrittämistä kohtaan, ja oli-
sikin mahtavaa, jos päätyisin vuosien saatossa oman firman 
ohjaimiin. Parasta yrittämisessä on mielestäni oman kädenjäl-
jen ja taitojen esilletuonti ja kaupallistaminen.   

Kuvan henkilöt eivät liity haastatteluun.

@sampo_raksa
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SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA  
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALAN  PERUSTUTKINTO

Tutkinto (pt), osaamisala (oa), nimike Paikkakunta Aloituspaikat

Sähkö-ja automaatioalan pt, sähköasentaja, automaatioasentaja Lappeenranta 22

Sähkö-ja automaatioalan pt, sähköasentaja, automaatioasentaja Imatra 22

Sähkö- ja automaatioalan ammattilainen asentaa ja huoltaa kiinteistöjen ja laitosten sähkö- ja automaati-
ojärjestelmiä tai jakeluverkkoja. Sähkö- ja automaatioalan ammattilaista tarvitaan sähkön tuottamisen, siirron 
ja jakelun tehtävissä.   

Sähköasentaja ja automaatioasentaja ovat näppäriä käsistään sekä tarkkoja. Työssä tarvitaan hyvää hahmot-
tamis- ja keskittymiskykyä. Itsenäinen ja vastuullinen ote työhön sekä kyky omaksua uusia asioita kuuluvat 
alan ammattilaisen ominaisuuksiin.   

Asiakaspalvelu on olennainen osa sähkö- ja automaatioasentajan toimenkuvaa. Opinnoissa tarvitaan hyviä 
tietotekniikkataitoja ja matemaattisia taitoja. 

Työpaikkoja mm.
• voimalaitokset 
• sähkö- ja kaukolämpöyhtiöt 
• sähköurakointiyritykset 
• teollisuusyritykset 
• asennus- ja huoltoliikkeet 
• valtion tai kunnan laitokset

Jatko-opintomahdollisuudet, mm.
• insinööri (AMK)
• teknillinen yliopisto
• katso ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sivuilta 

56–59

Lisätietoa  
Lappeenranta: opinto-ohjaaja Asta Sillanpää p. 0400 764 559, asta.sillanpaa@edusampo.fi
Imatra: opinto-ohjaaja Pirjo Saravirta, p. 040 830 9436, pirjo.saravirta@edusampo.fi



Viljami Mehiläinen (33) valmistui sähköasentajaksi 
vuonna 2004.  

Miksi hait Sampoon (ent. Ekamo)?   
Hain isäni jalanjäljissä, hän on sähkö- ja elektroniikka-asen-
taja. Tuntui luontaiselta opiskella samaan ammattiin, joka 
näytti jo pienenä poikana hienolta ja mielenkiintoiselta 
työltä isäni työuraa seuratessa. 

Mitä sähköasentaja/automaatioasentaja tekee?  
Ammattikuva on hyvin laaja, ja työtehtäviä on monenlaisia. 
Sähköasentaja voi olla esim. tehtaassa kunnossapitoasen-
tajana vastaten tuotannon sujuvuudesta korjaamalla ja 
huoltamalla olemassa olevia sähköverkkoja, -laitteita ja 
-asennuksia tai vaikka talotekniikkapuolella sähköurakois-
sa tai talosaaneerauksissa tekemässä sähköasennuksia. 
Tulevaisuudessa uusiutuvan energian ja älykkään sähkön 
parissa työtehtävät tulevat lisääntymään sekä ammattikuva 
erikoistumaan.  

Mitä sinä teet nyt?  
Olen yrittäjä ja toimitusjohtaja yrityksessäni Elektroway Oy.  

Mikä sähköasentajan/automaatioasentajan ammatissa 
on parasta?  
Työn monipuolisuus, vastuullisuus ja asiantuntijuuden mo-
nipuolinen käyttö. Käsillä tekeminen on mielekästä ja asia-
kaspalvelutyö palkitsevaa. Sähköala kehittyy kovaa vauhtia 
monella eri osa-alueella jatkuvasti, ja tässä kehityksessä on 
pysyttävä mukana. Tämä pitää mielenkiinnon yllä, sillä uutta 
opittavaa on koko ajan.  

Oletko jatkanut opintojasi?    
Opiskelin sähköinsinööriksi ammattikorkeakoulussa. Halusin 
kehittää ammattitaitoani ja opiskella lisää sähkötekniikkaa. 
Minulla oli pohjalla hyvä työkokemus asentajan työstä ja 
insinöörin opinnot tuntuivat hyvältä jatkolta ammatillisen 
kehittymisen kannalta. Jatko-opintojen ansiosta pääsin 
urani alkuvaiheilla jo esimiestyöhön.  

Miksi ryhdyit yrittäjäksi?  
Toimin alkuun sivutoimisena yrittäjänä, mutta näin yri-
tyksessä potentiaalin kasvuun ja siirryin kokopäiväiseksi 
yrittäjäksi. Elektroway Oy tekee laaja-alaisesti sähköalan 
töitä suunnittelusta toteutukseen, sähköurakoista perus-
sähköasennuksiin. Erikoistumme energiaa säästäviin ja 
uusiutuvaa energiaa käyttäviin ratkaisuihin, toimitamme 
aurinkosähköjärjestelmiä ja lämpöpumppuja sekä olemme 
taloautomaatiotekniikan asiantuntijoita.   

Yrittäjäksi ryhtyminen tuntui luonnolliselta ratkaisulta, 
ja parasta siinä on täydellisen vapauden ja ison vastuun 
yhteensovittaminen. Asiakaspalvelutyö on ammatissamme 
tärkeää, ja asiakkaiden sekä erilaisten projektien parissa 
työskenteleminen on mielenkiintoista ja ammattitaitoa 
jatkuvasti kehittävää. 

Kuvan henkilö ei liity haastatteluun.
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PUTKIASENTAJA, ILMANVAIHTOASENTAJA  
TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

Tutkinto, osaamisala (oa), nimike Paikkakunta Aloituspaikat

Talotekniikan perustutkinto Lappeenranta 22

• putkiasennuksen oa, putkiasentaja

Talotekniikan perustutkinto Imatra 14

• ilmanvaihtoasennuksen oa, ilmanvaihtoasentaja 
• putkiasennuksen oa, putkiasentaja

Putkiasentaja asentaa mm. vesijohtoja, vesikalusteita, lämminvesivaraajia, pesualtaita, viemäriputkistoja 
sekä lattia- ja patterilämmitysjärjestelmiä. Hän työskentelee sekä uudis- että korjausrakennuskohteissa.   

Ilmanvaihtoasentaja asentaa ja huoltaa ilmanvaihtolaitteita ja -järjestelmiä.   

Ammatissa tarvitaan LVI-tekniikan tuntemusta, kädentaitoja ja tarkkuutta sekä kykyä itsenäiseen työskente-
lyyn. Asiakaspalvelutaidot ovat tärkeitä, ja kielitaito on eduksi.  

Opinnoissasi perehdyt alan tekniikkaan, materiaaleihin ja työmenetelmiin. Olet vastuullinen ja sinulla on hy-
vät asiakaspalvelukyvyt sekä hahmottamiskyky.  

Työpaikkoja mm.
• talonrakennus- ja prosessiteollisuus 
• LVI-urakointiliikkeet 
• kiinteistöhuoltoyhtiöt 
• vesi- ja energialaitokset valtion tai kuntien  

palveluksessa  
• projektityöt ulkomailla 
• oma yritys 

Jatko-opintomahdollisuudet, mm.
• Insinööri (AMK), rakennustekniikka, rakennus- ja 

yhdyskuntatekniikka, talotekniikka
• katso ammatti- ja erikoisammattitutkinnot sivuilta 

56–59

Lisätietoa
Lappeenranta: opinto-ohjaaja Tiina Koskela p. 040 861 0230, tiina.koskela@edusampo.fi  
Imatra: opinto-ohjaaja Pirjo Saravirta, p. 040 830 9436, pirjo.saravirta@edusampo.fi
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SISUSTUSTEKSTIILIEN VALMISTAJA
TEKSTIILI- JA MUOTIALAN PERUSTUTKINTO

Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä sekä tekstiilien ja tuotteiden suunnit-
telu-, valmistus-, viimeistelytehtävissä että myynti- ja markkinointitehtävissä. Hän osaa suunnitella, valmis-
taa ja viimeistellä sisustustekstiilejä perusvalmistus- ja erikoistekniikoilla ja käyttää tekstiilialan materiaaleja.  

Sisustustekstiilien valmistaja hyödyntää monipuolisesti sisustusalan ja muotoilun historiaa sekä uusimpia 
trendejä. Hän on innovatiivinen, luova ja visuaalinen. Alan tehtävissä tarvitaan ongelmanratkaisu- ja verkos-
toitumiskykyä. 

 
YritysSampo, yrittäjämäistä opiskelua 

Tekstiili- ja muotialalla opiskellaan Yrityssampo-koulutusmenetelmällä, jossa opiskelija oppii alan ammat-
tilaiseksi työskentelemällä kuten alan työelämässä työpaikoilla. Jokainen työ on projekti, jota teet yhdessä 
opiskelukavereidesi kanssa suunnittelusta valmiiseen tuotteeseen tai palveluun saakka.  Laajemmissa pro-
jekteissa työskentelet muiden alojen opiskelijoiden kanssa. 

Tutkinto (pt), nimike Paikkakunta Aloituspaikat

Tekstiili- ja muotialan pt, sisustustekstiilien valmistaja Lappeenranta 11

Työpaikkoja mm.
• sisustusalan liikkeet 
• sisustustekstiilien valmistus 
• sisustussuunnittelijan assistentti 
• oma yritys 

Jatko-opintomahdollisuudet, mm. 
• muotoilija (AMK), sisustusarkkitehtuuri ja kaluste-

suunnittelu 
• muotoilija (AMK), tekstiilisuunnittelu 
• yliopisto: sisustusarkkitehtuuri, sisustus- ja tekstii-

limuotoilu 
• katso myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 

sivuilta 56–59

Lisätietoa
Lappeenranta: opinto-ohjaaja Katri Huittinen, p. 040 136 4685, katri.huittinen@edusampo.fi
YritysSampo: yrittäjyyden lehtori Päivi Ovaska, p. 040 670 0168, paivi.ovaska@edusampo.fi 

@samposisustusjamuoti
@yrityssampo



Sisustaminen on siistiä! 



www.edusampo.fi
54

ICT-ASENTAJA

Tutkinto (pt), osaamisala (oa), nimike Paikkakunta Aloituspaikat
Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt, ICT-asentaja Lappeenranta 11

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

ICT-asentaja toimii tieto- ja tietoliikennetekniikan alan tuotanto-, asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtä-
vissä. Laitteistojen ja toimintojen kehittyminen on nopeaa, joten uudistuminen vaatii alalla työskenteleviltä 
jatkuvaa itsensä kehittämistä.  

Alan opiskelijalta edellytetään matemaattisia taitoja ja kiinnostusta tietotekniikkaan. Olet oma-aloitteinen ja 
yhteistyökykyinen, ja sinulla on hyvä keskittymiskyky. Looginen ajattelutapa sekä halu etsiä tietoa uusien tek-
nisten ratkaisujen löytämiseksi ja laiteongelmien ratkaisemiseksi ovat sinua kuvaavia ominaisuuksia. Koska 
ala kehittyy jatkuvasti, sinulla on halu oppia ja kokeilla uutta. 

Työpaikkoja mm.
• ICT-alan tuotteita ja palveluja tarjoavat yritykset 
• puhelinoperaattorit 
• sähköasennusliikkeet 
• verkonrakennus- ja ylläpitoyritykset 
• teollisuusyritykset 

Jatko-opintomahdollisuudet, mm.
• insinööri (AMK), esim. tietotekniikka,  

tieto- ja viestintätekniikka
• yliopisto: tietotekniikan kandi- ja maisteriohjelmat 

Lisätietoa
Lappeenranta: opinto-ohjaaja Asta Sillanpää p. 0400 764 559, asta.sillanpaa@edusampo.fi

ICT-asentaja sekoitetaan usein datanomiin. Jos olet kiinnostunut enemmän tieto- ja viestintätekniikasta eli  
ohjelmistoista ja käytön tuesta, katso s. 28 datanomi.





JATKUVA 
HAKU
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•  jatkuvan haun perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkin-
toihin voi hakeutua milloin tahansa, ja mikäli ryhmässä 
on vapaita paikkoja, opinnot voi aloittaa joustavasti

• hakijat kutsutaan haastatteluun ja tarvittaessa arvioidaan 
soveltuvuus alalle

• haussa olevat koulutukset löydät www-sivuiltamme 
(www.edusampo.fi/Haussa nyt)

• vapaita opiskelupaikkoja voit myös tiedustella opinto- 
ohjaajiltamme, yhteystiedot s. 63 

•  lisätietoja koulutusvaihtoehdoista ja hakulomakkeet löy-
dät www-sivuiltamme

Jos sinulla on jo aiempi peruskoulun jälkeinen tutkinto ja/tai työssä kertynyttä osaamista tai jäit 
ilman opiskelupaikkaa yhteishaussa

•  jos haet yhteishaussa, voit ilmoittaa kiinnostuksesi op-
pisopimukseen hakuvaiheessa, lisätietoa tästä vaihtoeh-
dosta saat opintojen käynnistyttyä – oppisopimuksella 
voi myös opiskella osan tutkinnosta, jos löytyy soveltuva 
työpaikka

•  hakeudu meille jatkuvassa haussa milloin tahansa
•  opiskelu edellyttää, että sinulla on työpaikka, joka on 

valmis solmimaan oppisopimuksen ajaksi määräaikaisen 
työsuhteen ja sitoutumaan kouluttamiseesi

•  myös yrittäjä voi opiskella oppisopimuksella
• koko tutkintokirjomme on suoritettavissa myös 

oppisopimuksena, lisäksi pystymme tarjoamaan  
mahdollisuuksia myös muiden tutkintojen tai tutkinnon 
osien suorittamiseen

•  osa koulutustarjonnastamme on suoritettavissa vain  
oppisopimuksena

•  lisätietoja koulutusvaihtoehdoista ja hakulomakkeet löy-
dät www-sivuiltamme 

•  jos toivomaasi tutkintoa ei ole haussa sivustollamme, 
ota meihin yhteyttä, yhteystiedot löydät tämän oppaan 
lopusta sekä www-sivuiltamme 

Jos olet kiinnostunut opiskelusta oppisopimuksella

• testaamme opintojen vaatiman kielitaidon kaikilta, 
joiden äidinkieli ei ole suomi  

•  saat kutsun kielikokeeseen postitse, kirjeessä on lisätie-
toa ja toimintaohjeita 

•  mikäli kielitaitosi todetaan riittämättömäksi tai et osallis-
tu kielikokeeseen, et voi tulla valituksi koulutukseen

• maahanmuuttajille suunnattuun kotoutumiskoulutuk-
seen haku TE-toimiston kautta

Jos äidinkielesi ei ole suomi 

MIHIN TUTKINTOON JA MITEN VOI HAKEA?

Ammatillinen perustutkinto (pt)
• jos sinulla ei ole vielä sen alan ammatillista tutkintoa 
• 180 osaamispistettä (osp), josta

• ammatilliset tutkinnon osat 145 osp
• yhteiset tutkinnon osat 35 osp   

• koulutus kestää noin 3 vuotta

Ammattitutkinto (at)
• Ammattitutkinnossa osoitat alan ammattityöntekijältä 

edellytetyn ammattitaidon. 
• Ammattitutkinto soveltuu jo työkokemusta hankkineelle 

osaamisen tunnustamiseen ja päivittämiseen tai ammat-
titaidon kehittämiseen. 

• Se voi olla myös väylä uudessa ammatissa tarvittavan am-
mattitaidon osoittamiseen. 

Erikoisammattitutkinto (eat)
• Erikoisammattitutkinnossa osoitat alan vaativimpien työ-

tehtävien hallinnan. 
• Erikoisammattitutkinto soveltuu hyvän ammattitaidon 

omaavalle osaamisen tunnustamiseen sekä osaamisen 
päivittämiseen ja vahvistamiseen. 

Perus-, ammatti- vai erikoisammattitutkintoon?
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PALVELU-, SOSIAALI- JA TERVEYSALA

Perustutkintoja (pt) esim. Ammattitutkintoja (at) esim. Erikoisammattitutkintoja (eat)
esim.

• Hius- ja kauneudenhoitoalan pt • Hius- ja kauneudenhoitoalan eat

• Liiketoiminnan pt, merkonomi
• Liiketoiminnan perustutkinto, 

merkonomi “Sporttimerko”
• Tieto- ja viestintätekniikan pt, 

datanomi

• Liiketoiminnan at
• Lähiesimiestyön at 
• Yrittäjän at 

• Johtamisen ja yritysjohtamisen eat
• Liiketoiminnan eat
• Tuotekehitystyön eat

• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 
pt, toimitilahuoltaja, kiinteistön-
hoitaja

• Puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan at
• Vartijan at

• Puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan eat
• Turvallisuusvalvojan eat

• Ravintola- ja catering-alan pt, 
tarjoilija, kokki

• Elintarvikealan pt, elintarvikkei-
den valmistaja, leipuri-kondiittori

• Ruokapalvelujen at
• Suurtalouskokin at
• Ravintolan asiakaspalvelun at
• Leipomoalan at

• Majoitus-ja ravitsemisalan  
esimiestyön eat

• Sosiaali- ja terveysalan pt,  
lähihoitaja

• Kehitysvamma-alan at
• Kasvatus- ja ohjausalan at

• Kasvatus- ja ohjausalan eat
• Kuntoutus-, tuki- ja  

ohjauspalvelujen eat
• Vanhustyön eat

Koulutuksiimme voi hakeutua milloin tahansa, ja mikäli ryhmässä on vapaita paikkoja, opinnot voi aloittaa  
joustavasti. Hakijat kutsutaan haastatteluun ja tarvittaessa arvioidaan soveltuvuus alalle. 

Kaikki haussa olevat koulutukset lisätietoineen löydät www.edusampo.fi/haussanyt -sivulta. 

Hakuun liittyvissä asioissa sinua auttavat hakutoimisto sekä opinto-ohjaajat:  
Hakutoimisto:  Lappeenranta, p. 040 590 4020, haku@edusampo.fi 
   Imatra, p. 040 590 8066, haku@edusampo.fi

Opinto-ohjaajat: ks. yhteystiedot sivulta 63

KOULUTUSTARJONTA, JATKUVA HAKU
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TEKNIIKKA

Perustutkintoja (pt) esim. Ammattitutkintoja (at) esim. Erikoisammattitutkintoja (eat)
esim.

• Kone- ja tuotantotekniikan pt,  
levyseppähitsaaja

• Koneenasentajan at
• Koneistajan at 
• Kunnossapidon at 
• Levy-ja hitsausalan at
• Levyalan at

• Hitsaajamestarin eat
• Koneistajamestarin eat
• Levymestarin eat
• Levytyömestarin eat
• Kunnossapidon eat

• Kuljetusalan at 
• Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
• Linja-autonkuljettaja

• Luonto- ja ympäristöalan pt,  
luonto- ja ympäristöneuvoja, 
ympäristönhoitaja

• Ympäristöalan at

• Metsäalan pt, metsuri-metsäpalvelu-
jen tuottaja, metsäkoneenkuljettaja

• Metsäkoneenkuljettajan at

• Sähkö- ja atuomaatioalan pt, säh-
köasentaja, automaatioasentaja

• Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt, 
ICT-asentaja

• Sähkö- ja automaatioasentajan at

• Rakennusalan pt, talonrakentaja
• Talotekniikan pt, ilmanvaihtoasentaja

• Talonrakennusalan at • Talonrakennusalan eat

• Pintakäsittelyalan pt, maalari • Pintakäsittelyalan at • Pintakäsittelyalan eat

• Prosessiteollisuuden pt,  
prosessinhoitaja

• Prosessiteollisuuden at • Prosessiteollisuuden eat

• Laboratorioalan pt, laborantti

• Puuteollisuuden pt, puuseppä, 
sahaprosessinhoitaja, SAHALLE-koulu-
tusohjelma

• Puuteollisuuden at
• Saha-alan at • Sahamestarin eat

• Tekstiili- ja muotialan pt, sisustusteks-
tiilien valmistaja

• Tekstiili- ja muotialan at
• Taideteollisuusalan at

• Tekstiili- ja muotialan eat  
• Taideteollisuusalan eat 



VALMA
HAKUAIKA 

21.5.–23.7.2019
OPINTOPOLKU.FI
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AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN 
VALMENTAVA KOULUTUS

Kenelle? 
Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu perusopetuksen päättäneille ja muille ilman perusasteen jälkeistä tutkin-
toa oleville, jotka tarvitsevat opiskeluvalmiuksien vahvistamista sekä ohjausta ja tukea koulutuksen ja amma-
tin valinnassa. Koulutus sopii myös työttömille työhakijoille, vanhentuneen tai puutteellisen ammattitaidon 
omaaville, erityistä tukea tarvitseville sekä maahanmuuttajataustaisille henkilöille.

Mikä ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus VALMA?
Koulutus vahvistaa ensisijaisesti opiskelijoiden edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto, jotta työmarkkinoil-
le pääsyn edellytykset paranisivat.

Mitä tehdään?

• Löydät omat kiinnostuksen kohteesi jatko-opintoja 
silmälläpitäen ja tutustut niihin niin koulussa kuin 
työelämässäkin. Opintojen aikana hakeudut koulu-
tukseen ja siihen saat meiltä runsaasti tukea.

• Kehität omia oppimisen valmiuksia ja opiskelet jo 
VALMAlla perustutkinnoissa suoritettavia yhteisiä 
tutkinnon osia. Näin siirtyminen ammatillisiin opin-
toihin jo syksyn aikana kesken VALMAn helpottuu. 

• Koulutuksen alussa kartoitetaan yksilölliset tavoit-
teesi ja laaditaan sinulle henkilökohtainen osaami-
sen kehittämissuunnitelma. 

• Koulutuksen aikana voit suorittaa myös ammatilli- 
sen perustutkinnon osia ja jotta pääsysi tutkinto- 
koulutukseen paranisi, voit korottaa peruskoulun 
päättötodistuksen arvosanoja. 

• Huom. Koulutukseen valittavien kielitaidon tulisi 
olla suomen kielessä riittävällä tasolla, jotta pystyt 
hyötymään valmentavan koulutuksen opiskelusta.

Tutkinto (pt), osaamisala (oa), nimike Paikkakunta Aloituspaikat
Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus Lappeenranta 70

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus Imatra 40

Lisätietoa
www.edusampo.fi/valma

Lappeenranta: opinto-ohjaaja Leila Pärnänen, p. 040 136 4691
Imatra: opinto-ohjaajat Pirjo Saravirta, p. 040 830 9436 ja Anssi Martikainen, p. 0400 559 692
(sähköposti: etunimi.sukunimi@edusampo.fi)
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AMMATINVALINTA  
ONKO SINULLA UNELMA?
Olet onnekas, jos sinulla on unelma jostakin ammatista, 
harrastuksesta tai asiasta, jonka parissa haluaisit viettää 
paljon aikaa. Mieti, mikä koulutus tai ammatti vastaisi 
sitä parhaiten. Vaikka täydellistä vastaavuutta ei löytyi-
sikään, mieti mikä ala voisi olla mahdollisimman lähellä 
unelmaasi. Ei huolta, vaikka sinulla ei olisikaan unelmaa 
tulevasta tällä hetkellä, sillä unelmat eivät synny etsien 
vaan eläen. Ole avoin kaikelle sille, mitä ympärilläsi tapah-
tuu – mitä kuulet, mitä näet, mitä havainnoit. Kuuntele 
tarkkaan, millaisia neuvoja läheiset ihmiset tai ammat-
tilaiset sinulle antavat, mutta muista, että olet rakenta-
massa omaa tulevaisuuttasi, et kenenkään muun. Sinä 
olet se, joka kulkee valitsemaasi polkua – ei kukaan muu. 
 
 MISSÄ OLET HYVÄ?
Jos olet erityisen hyvä jossakin kouluaineessa, harras-
tuksessa tai arkielämän toiminnoissa, mieti voisitko 
hyödyntää näitä ominaisuuksia tulevaisuuden amma-
tissasi. Anna luovuudelle sijaa, sillä taidoillasi voi olla 
kysyntää monenlaisissa, jopa yllättävissäkin tilanteissa.

TULEVAISUUDEN AMMATIT
Jo lähitulevaisuudessa tulee olemaan ammatteja, joista 
emme tiedä vielä mitään. Mieti millaisia ammattilaisia 
tulevaisuus tarvitsee ja mitkä ovat ammatteja, jotka 
saattavat hävitä kokonaan. Sellaiset työpaikat, joissa 
yhdeltä työntekijältä vaaditaan eri alojen taitoja, tulevat 
lisääntymään entisestään. Voit tutkia asiaan liittyen eri-
laisia tilastoja ja ennusteita tai miettiä, olisiko joku uusi 
ammatti, jonka sinä ideoisit työllistääksesi itsesi tulevai-
suudessa.

Opinto-ohjaajat auttavat sinua ammatinvalinnan kes-
kusteluissa.

Leila Pärnänen, opinto-ohjaaja

OTA YHTEYTTÄ
SAMPON HAKUTOIMISTO
Sampon hakutoimisto auttaa sinua myös 
kaikissa hakemiseen liittyvissä kysymyksissä.

• haku@edusampo.fi
• Lappeenranta, p. 040 590 4020
• Imatra, p. 040 590 8066 

KYSY LISÄÄ OPPISOPIMUKSESTA
• Lappeenranta: p. 040 136 4687
• Imatra: p. 040 136 4693

OPINTOPOLUN NEUVONTA
• p. 029 533 1010 (klo 9–13 ja haun   

viimeisenä päivänä klo 9–16.15)
• neuvonta@opintopolku.fi
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Lappeenranta
Leila Pärnänen, Pohjolankatu 10 040 136 4691 liiketoiminta, tieto- ja viestintätekniikka, puhtaus- ja 

kiinteistöpalveluala, Valmat Lpr

Tiina Koskela, Pohjolankatu 10 040 861 0230 rakennus-, talotekniikka-, pintakäsittely-, luonnonva-
ra- ja turvallisuusalat sekä kotoutumiskoulutus

Sanna Suviranta, Pohjolankatu 12 040 079 8262 ravintola- ja catering-ala, elintarvikeala, hiusala sekä 
kone- ja tuotantotekniikka

Asta Sillanpää, Pohjolankatu 12 0400 764 559 auto-, sähkö-, ICT-alat, prosessiteollisuus ja logistiik-
ka sekä kaksoistutkinnon ohjaus, Lpr

Katri Huittinen, Armilankatu 40 040 136 4685 sosiaali- ja terveysala sekä sisustus- ja muotiala

Imatra
Virpi Miettinen, Koulukatu  5 040 550 1621 ravintola- ja catering-ala, puhdistuspalveluala, liike-

toiminta, sosiaali- ja terveysala, hius- ja kauneuden-
hoitoala sekä kaksoistutkinnon ohjaus, Imatra

Pirjo Saravirta, Koulukatu 5 040 830 9436 prosessiteollisuus, laboratorio-, sähkö-, rakennus- ja 
puualat sekä talotekniikka ja Valma A

Anssi Martikainen, Koulukatu 5 040 055 9692 autoala, kone- ja tuotantotekniikka, logistiikka, Val-
ma B sekä kotoutumiskoulutus (paikalla ma, ti ja ke)

Ruokolahti
Pirjo Saravirta 040 830 9436 metsäala

OHJAUSKOORDINAATTORI
Jaana Väyrynen 040 667 2502 Sampon erityisen tuen ohjauksen koordinointi,  

konsultointi ja kehittäminen.

OPINTO-OHJAAJAT 

Sähköposti: etunimi.sukunimi@edusampo.fi. 



OSOITEPAIKKA!

OSAAMINEN ASUU MEILLÄ
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