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TOIMINTAYKSIKÖT
• Rovaniemi

• Jokiväylä
• Jänkätie
• Porokatu
• Hiihtomajantie 

(Santasport Lapin urheiluopisto) 
• Sodankylä
• Kittilä
• Kemijärvi

Lisäksi koulutuksia Ranualla ja Kolarissa



TUTKINNON 
MUODOSTUMINEN 

JA OPISKELU



YKSILÖLLINEN 
OPPIMISPOLKU

• Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alkaessa 
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, 
jonka vastuuhenkilönä toimii opiskelija itse (toiveet, vastuut 
yms.)

• Hoksin laatimisessa mukana opinto-ohjaaja, omaohjaaja ja 
tarvittaessa erityisopettaja

• Tutustutaan tutkinnon perusteisiin, selvitetään tuen tarpeet, 
mietitään urasuunnitelmia

• Huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen
• Ammatillinen perustutkinto opiskellaan noin 2,5 – 3 

vuodessa, valmistumispäiviä kuukausittain.
• Opintoihin voi sisällyttää myös lukio-opintoja, kiinnostus 

kysytään yhteishaun hakulomakkeella. Ounasvaaran 
lukiossa ka-raja 7,0. Opiskeluaika määritellään HOKSissa.



TUTKINNON RAKENNE
PERUSTUTKINTO

180 osaamispistettä (osp)
https://eperusteet.opintopolku.fi/

Ammatilliset
tutkinnon osat

145 osp
Pakolliset ja valinnaiset vaihtelevat

Yhteiset
tutkinnon osat

35 osp
Pakolliset ytot 26 osp / Valinnaiset ytot 9 osp

Työpaikalla hankittava 
osaaminen

Koulutussopimus
Oppisopimus

• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
• Matemaattis- luonnontieteellinen 

osaaminen
• Yhteiskunnassa ja työelämässä 

tarvittava osaaminen

Ammattilukiolaisilla tunnustetaan lukio-opinnoista 
ammatillisiin valinnaisiin 25 osp ja ytoihin 26 osp.

https://eperusteet.opintopolku.fi/


ESIMERKKEJÄ OPISKELIJAN 
POLUISTA

Huippuosaajan polku
Yrittäjyyspolku

Kansainvälinen polku
Urheilijan polku

Ammattilukiopolku
Työelämää tukeva polku

Väylä-opinnot, ammattikorkeakoulupolku



AMMATTILUKIOPOLKU
• Ammatillinen perustutkinto + ylioppilastutkinto
• Opiskelu kestää 3-4 vuotta
• REDUssa opiskelija kirjoittaa 5 ainetta
• Kaksoistutkinto: Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen 

opiskellaan pääsääntöisesti kirjoitettavia aineita
• Kolmoistutkinto: Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen 

opiskellaan aikuisten opetussuunnitelman mukaisia opintoja 
(hieman yleissivistävämpi kuin kaksoistutkinto)

• Loistava valinta, kun 
• Tiedät, mihin ammattiin haluat opiskella
• Haluat mahdollisesti jatkaa opintojasi ammattikorkeakoulussa tai 

yliopistossa
• Haluat opiskella lukiossa lähinnä yo-tutkintoosi kuuluvia aineita
• Haluat nopeasti työelämään
• Haluat kehittää itseäsi sekä teoreettisesti että käytännöllisesti



AMMATTILUKIOON 
HAKEUTUMINEN

• Yhteishaussa haet ammatilliseen perustutkintoon.
• Lisäksi vastaat ”Kyllä” kysymykseen:

”Haluaisitko suorittaa ammatillisen perustutkinnon 
ohella lukio-opintoja/ylioppilastutkinnon?”

• Lukuaineiden keskiarvo tulee olla vähintään 7,0.
• Rovaniemellä:

• Ammattilukiopaikkoja 132. Hakijat asetetaan keskiarvon 
mukaiseen järjestykseen.

• Lukio-opinnot suoritetaan Ounasvaaran lukiossa



TYÖPAIKALLA 
JÄRJESTETTÄVÄ KOULUTUS

• Oppisopimuksella opiskellessa opiskelija on työntekijä. 
Oppisopimuksessa opiskelija saa palkkaa ja opinnot 
etenevät samalla. Oppisopimuksen voi tehdä yhteen tai 
useampaan tutkinnon osaan.

• Koulutussopimuksella opiskellessa ei olla 
työsuhteessa eikä siitä saa palkkaa. 
Koulutussopimuksesta sovitaan aina tutkinnon osa 
kerrallaan. Oikeutettu opintososiaalisiin etuihin 
(opintotuki, koulumatkatuki, asuntola, ilmainen lounas 
jne.).

• Koulutussopimus ja oppisopimus voivat myös 
vaihdella joustavasti opintojen aikana.



AMMATTITAITO
• Ammattitaito osoitetaan näytöissä. Näyttö voi olla 

palvelutilanne tai tuote ja se suoritetaan käytännön 
työtehtävissä pääosin työpaikoilla. Näytön ajankohta 
sovitaan ennakkoon.

• Näytöissä arvioidaan, miten hyvin opiskelija on 
saavuttanut tutkinnon osan vaatiman ammattitaidon.

• Osaamisen arvioivat opettaja ja työelämän edustaja 
yhdessä tutkinnon osan arviointikriteerien mukaan.

• Arviointiasteikko on 1-5.

• Lisää tietoa osaamisen 
arvioinnista: https://www.redu.fi/fi/Opiskelu/Arviointi

https://www.redu.fi/fi/Opiskelu/Arviointi


AMMATILLISET 
PERUSTUTKINNOT



TEKNIIKAN ALAT



Jokiväylän toimintayksikkö 

• MITTATILAUSOMPELIJA, tekstiili- ja muotialan perustutkinto
• KONEISTAJA, kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
• LEVYSEPPÄHITSAAJA, kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
• SÄHKÖASENTAJA, sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
• PUUSEPPÄ, puuteollisuuden perustutkinto
• KARTOITTAJA, maanmittausalan perustutkinto
• PUTKIASENTAJA, talotekniikan perustutkinto
• MAALARI, pintakäsittelyalan perustutkinto
• TALONRAKENTAJA, rakennusalan perustutkinto
• LENTOKONEASENTAJA, lentokoneasennuksen perustutkinto

Kemijärven toimintayksikkö

• LEVYSEPPÄHITSAAJA, kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
• TALONRAKENTAJA, rakennusalan perustutkinto
• MAARAKENNUSKONEENKULJETTAJA, rakennusalan perustutkinto

TEKNIIKAN ALAT



Jänkätien toimintayksikkö

• AUTOMEKAANIKKO, ajoneuvotekniikan perustutkinto
• AUTOMAALARI, ajoneuvotekniikan perustutkinto
• AUTOKORIMEKAANIKKO, ajoneuvotekniikan perustutkinto
• ELINTARVIKKEIDEN VALMISTAJA, elintarvikealan perustutkinto
• LEIPURI-KONDIITTORI, elintarvikealan perustutkinto
• MAARAKENNUSKONEENKULJETTAJA, rakennusalan perustutkinto

Sodankylän toimintayksikkö

• SÄHKÖASENTAJA, sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
• PUTKIASENTAJA, talotekniikan perustutkinto
• TALONRAKENTAJA, rakennusalan perustutkinto
• KAIVOSMIES, kaivosalan perustutkinto

TEKNIIKAN ALAT



MAA- JA 
METSÄTALOUS

LUONNONTIETEET



Jänkätien ja Kemijärven toimintayksiköt,
MAA- JA METSÄTALOUSALAT
• METSÄKONEENKULJETTAJA, metsäalan perustutkinto

Jänkätien toimintayksikkö, 
LUONNONTIETEET
• LUONTO-OHJAAJA, luonto- ja ympäristöalan perustutkinto
• YMPÄRISTÖNHOITAJA, luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

MAA- JA METSÄTALOUS
LUONNONTIETEET



TIETOJENKÄSITTELY 
JA TIETOLIIKENNE

KAUPPA JA HALLINTO



Jokiväylän toimintayksikkö, 
TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE
• TIETOVERKKOASENTAJA, tieto- ja viestintätekniikan 

perustutkinto
• IT-TUKIHENKILÖ, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
• OHJELMISTOKEHITTÄJÄ, tieto- ja viestintätekniikan 

perustutkinto

Jokiväylän, Kittilän, Kemijärven ja 
Sodankylän toimintayksiköt, 
KAUPPA JA HALLINTO
• MERKONOMI, liiketoiminnan perustutkinto

TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE
KAUPPA JA HALLINTO



PALVELUALAT



Jokiväylän toimintayksikkö
• KOKKI, ravintola- ja catering-alan perustutkinto
• TARJOILIJA, ravintola- ja catering-alan perustutkinto
• MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, matkailualan perustutkinto
• VASTAANOTTOVIRKAILIJA, matkailualan perustutkinto
• KIINTEISTÖNHOITAJA, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 

perustutkinto
• KODINHUOLTAJA, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
• TOIMITILAHUOLTAJA, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 

perustutkinto

Kittilän toimintayksikkö
• KOKKI, ravintola- ja catering-alan perustutkinto
• MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, matkailualan perustutkinto
• VASTAANOTTOVIRKAILIJA, matkailualan perustutkinto

PALVELUALAT



Porokadun toimintayksikkö
• PARTURI, hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
• KAMPAAJA, hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
• KOSMETOLOGI, hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
• KOSMETIIKKANEUVOJA, hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

Jänkätien toimintayksikkö
• YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA, logistiikan perustutkinto
• AUTONKULJETTAJA, logistiikan perustutkinto

Lapin urheiluopisto Santasport
• LIIKUNTANEUVOJA, liikunnanohjauksen perustutkinto

PALVELUALAT



TERVEYS- JA 
HYVINVOINTIALAT



TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT

Porokadun toimintayksikkö
• LÄHIHOITAJA, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
• LASTENOHJAAJA, kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Sodankylän toimintayksikkö
• LÄHIHOITAJA, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Kemijärven toimintayksikkö
• LÄHIHOITAJA, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Kittilän toimintayksikkö
• LÄHIHOITAJA, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Lapin urheiluopisto Santasport
• NUORISO- JA YHTEISÖOHJAAJA,

kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto



HUMANISTINEN 
JA TAIDEALAT



Lapin urheiluopisto Santasport
• TANSSIJA, tanssialan perustutkinto

HUMANISTINEN JA TAIDEALAT



VALMENTAVAT 
KOULUTUKSET



VALMENTAVAT KOULUTUKSET

Jokiväylän toimintayksikkö
• TUVA

tutkintokoulutukseen valmentava koulutus
• TELMA

työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus

Sodankylän toimintayksikkö
• TUVA

tutkintokoulutukseen valmentava koulutus
• TELMA

työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus

Kemijärven toimintayksikkö
• TUVA

tutkintokoulutukseen valmentava koulutus



HAKEUTUMINEN



ENNEN HAKUA VARMISTA 
ALAN SOVELTUVUUS

Terveydelliset seikat:
• Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset
• SORA-lainsäädäntö
• Muut terveydelliset seikat

Muut esteen aiheuttavat syyt:
• Rikostausta
• Päihteet ja huumeet
• Lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn liittyvät rajoitukset



HAKUKOHTEEN VALINNASSA 
HUOMIOITAVAA

Olemme erilaisia!
• Persoonallisuus, luonne, ominaisuudet
• Vahvuudet, rajoitteet
• Kiinnostuksen kohteet

Millainen työ vastaa parhaiten ominaisuuksiasi?
• Työn vaatimukset (kädentaidot, teoreettinen osaaminen, 

sosiaalisuus jne.)
• Työympäristö
• Työajat ja työtahti, työpaikkakunta
• Mitä jo osaat hyvin? (harrastukset, työkokemus)



SEURAA MEITÄ SOMESSA!

#Lapin koulutuskeskus REDU

#redukoulutus

#koulutuskeskusredu

#koulutuskeskusredu
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