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Joensuu, Nurmes

6

Autokorinkorjaaja

Joensuu
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Elintarvikealan pt

Leipuri-kondiittori

Joensuu, Nurmes
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Hius- ja kauneudenhoitoalan pt
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Joensuu
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Kosmetologi

Joensuu
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Joensuu
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Joensuu
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Koneasentaja

Joensuu

12
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Mikä minusta tulee?
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HAKUAJAT
Yhteishaut ammatillisiin tutkintoihin
sekä Valmaan 23.2.–23.3.2021
OPINTOPOLKU.FI

Tee hakemus
klo 15 mennessä

> Saat valintatuloksen aikaisintaan 17.6.2021
> Ota opiskelupaikka vastaan viimeistään 1.7.2021
> Varasijat ovat voimassa 20.8.2021 asti

Jatkuva haku
Me Riveriassa
haluamme tarjota
Sinulle parhaan
mahdollisen
koulutuksen,
jotta työllistyt
unelma-ammattiisi.
Ammatillinen koulutus on myös
väylä jatko-opintoihin.
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Jos jäät ilman
opiskelupaikkaa

Jos jäät yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa tai sinulla on jo
toisen asteen tutkinto, voit hakea opiskelemaan jatkuvassa
haussa. Haku on aina avoinna. Haussa olevat koulutukset
vaihtelevat.

RIVERIA.FI/JATKUVAHAKU

Kansanopistohaku 1.2.–31.7.2021
RIVERIA.FI/KANSANOPISTO

Riveriassa opiskelee vuosittain
17 000 nuorta ja aikuista.
Noin 700 opettajaa ja henkilökunnan jäsentä työskentelee
Sinua varten.

Oppisopimuskoulutus

Ota seuraava askel elämäsi
mittaisessa seikkailussa

Oppisopimuksessa opiskelet työtä tehden, saat palkkaa ja
kerrytät työkokemusta. Haku on auki ympäri vuoden.

– ole ylpeästi riverialainen!

RIVERIA.FI/OPPISOPIMUS
a
Etsi ensin sopiva työpaikk

HAKUINFO
Opiskelijavalinta
Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti peruskoulun tai
lukion päättötodistuksen arvosanojen perusteella. Arvosanojen lisäksi saat pisteitä myös työkokemuksesta.
Voit tutustua pisteytykseen tarkemmin:
OPINTOPOLKU.FI

Pääsy- ja soveltuvuuskoe
Joissakin koulutuksissa on myös pääsy- ja soveltuvuuskoe, jonka tulos vaikuttaa valintaasi. Et voi tulla
valituksi koulutukseen, jos et osallistu pääsy- tai soveltuvuuskokeeseen. Lisätietoja kokeiden sisällöstä ja
pisteytyksestä löydät Opintopolusta ja Riverian
nettisivuilta
RIVERIA.FI/ PAASY-JA-SOVELTUVUUSKOKEET

Voit hakea myös harkintaan perustuvassa valinnassa, jos sinulla on siihen joku perusteltu syy. Jos haet
harkintaan perustuvassa valinnassa, lue toimintaohjeet
nettisivuilta.
RIVERIA.FI/YHTEISHAUN-HARKINTAAN-PERUSTUVAVALINTA

Kielitaito
Riverian opetuskieli on suomi. Jotta opiskelu ammatillisissa opinnoissa onnistuu, sinun tulee osata suomen
kieltä riittävän hyvin. Jos äidinkielesi ei ole suomi, kielitaitosi arvioidaan ennen valintapäätöstä. Osaat suomen
kieltä riittävästi, jos olet suorittanut suomenkielisen
peruskoulun, lukion tai ammatillisen koulutuksen.
RIVERIA.FI/ KIELITESTI-JA-KIELITAITOTASOT

Terveydentilavaatimukset
Silloin kun opintoihin sisältyy potilas- tai asiakasturvallisuuteen, liikenneturvallisuuteen tai alaikäisten
turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia, sinua pyydetään jo
hakuvaiheessa arvioimaan terveydentilaasi ja toimintakykyäsi. Jos sinulla on terveydellisiä rajoituksia, jotka
voivat vaikuttaa ammatinvalintaasi, keskustele niistä jo
hakuvaiheessa ohjaajasi, huoltajiesi, terveydenhoitajan,
lääkärin tai Riverian opiskeluhuollon henkilöstön kanssa! Ilmoita hakemuksessasi mahdolliset terveydentilaasi tai toimintakykyysi liittyvät esteet.
RIVERIA.FI/OPISKELIJAKSI-OTTAMISEN-EDELLYTYKSET

Olemme sinua varten

MUISTA NÄMÄ:
1) Tutustu koulutuksiin
tsekkaa tämä opas tai netti.
2) Hae opiskelemaan!
3) Osallistu pääsykokeeseen
tai haastatteluun
saat kutsun s-postilla, kun
olet tehnyt hakemuksen.
4) Aloita opinnot!

Opiskelupaikan vastaanotto
// Saat sähköpostiisi tiedon opiskelupaikasta.
Ota paikka vastaan määräajassa.
// Saat postitse valintakirjeen, jossa on opintojen
aloitusaika ja -paikka.
// Paikan vastaanoton jälkeen tietosi tallennetaan
Riverian Wilmaan.
// Saat sähköpostitse wilmatunnuksen.
// Wilmassa voit hakea asuntolapaikkaa ja
ilmoittautua kahden tutkinnon suorittajaksi.
// Voit aloitta oman opiskelusuunnitelmasi
tekemisen (HOKS).
Jatkuva haku
Jos sinulla on jo toisen asteen tutkinto tai jäät yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa, voit hakea opiskelemaan jatkuvassa haussa. Haku on aina avoinna, mutta
haussa olevat koulutukset vaihtelevat.
RIVERIA.FI/JATKUVAHAKU

hakuneuvonta@riveria.fi
p. 013 244 3000 klo 9–14
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AUTOALAN PERUSTUTKINTO

JOENSUU, NURMES

AJONEUVOASENTAJA

Autotekniikan osaamisala
Ajoneuvoasentajan työ painottuu ajoneuvojen korjaus- ja huoltotöihin. Työskentelet auton myynti-,
huolto- ja korjaustöihin erikoistuneessa yrityksessä,
huoltoasemalla ja korjaamossa, raskaan kaluston
korjaamossa, kuljetusliikkeessä tai pienkonekorjaamossa.
Tutuksi tulevat:
// henkilö- ja pakettiautojen määräaikaishuollot
// autojen toiminnassa ilmenneiden vikojen
syyt ja korjaukset
// asiakaspalvelutaidot

Opit monenlaisia auton
korjaus- ja huoltotöitä.
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Asenteella
autoalan osaajaksi!

JOENSUU

Huom!

AUTOKORINKORJAAJA

Autokorinkorjauksen osaamisala
Tarkastat kolarivaurion korjattavuuden ja teet kustannusarvion sekä korjaat ajoneuvon maalausvalmiiksi. Autokorinkorjaajan duuni vaatii sinulta monipuolista teknistä
osaamista, kädentaitoja ja asiakaspalvelutaitoja.

Mahdollisuuksien mukaan
voit suuntautua myös
automaalauksen ja
pienkonekorjauksen
osaamisaloille.

Autokorinkorjaajana työskentelet esimerkiksi autoliikkeessä, autokorikorjaamossa tai itsenäisenä yrittäjänä.
Tutuksi tulevat:
// asiakaspalvelu, johon kuuluu mm.
kustannuslaskelmat tietokoneohjelmilla
// autonkorin mittaus ja oikaisu korinoikaisupenkissä
// auton valmistusmateriaalien tuntemus ja erilaiset
liitostekniikat auton muoviosien, kuten puskurien
muovikorjaus ja vaihtotyöt
// pintavauriotyöt ja peltiosien oikaisu-ja vaihtotyöt
// autonkorin hitsaustyöt
// automaalauksen perusteet
// perehtyminen korin sähkövarusteisiin ja
turvajärjestelmiin

Mahtava
asiakaspalveluammatti

JOENSUU

VARAOSAMYYJÄ

Varaosamyynnin osaamisala
Varaosamyyjän työssä oma mielenkiinto ja
harrastuneisuus autoja kohtaan ovat tärkeitä
asioita. Autotuntemus on varaosamyyjän työssä
perusolettamus. Varaosamyyjät työskentelevät
varaosamyymälöissä sekä esim. autohuoltojen
myyntipisteissä. Työ on asiakaspalvelutyötä.

Teemm
aikais e opiskelija
ty
hu
Joens oltoja ja m önä auton
m
uussa
u
Peltol ita korjauk ääräsia
an ka
mpuk
sella.
RIVER

IA.FI/
AUTO
-O

PIX

Tutuksi tulevat:
// huolto- ja korjaustyöt
// varaosamyyntityö ja asiakaspalvelu
// varastonhallinta
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ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO

JOENSUU, NURMES

LEIPURI-KONDIITTORI
Leipomoalan osaamisala
Valmistat ruoka- ja kahvileipiä, konditoriatuotteita ja leipomoeineksiä sekä käsin että koneellisesti. Leipomossa työskentelee kondiittoreita, leipureita ja leipomotyöntekijöitä.
Sinulta edellytetään kädentaitoa, tarkkuutta, hyvää muotoja väritajua sekä sommittelu- ja koristelutaitoa. Vaikka esim.
leipomoalalla työvaiheet ovat kokonaan tai osin automatisoituja, leivontaan kuuluu paljon myös käsityötä.
Leipuri-kondiittorina työskentelet pienessä tai keskisuuressa
leipomoissa, teollisuusleipomossa, kaupan paistopisteessä,
kahvila-konditoriossa, ravintolassa tai pitopalveluyrityksessä.

Hanki maistuva
ammatti!
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Tutuksi tulevat:
// tuotteiden valmistuksessa käytettävät
raaka-aineet
// tuotannon koneet, laitteet ja työvälineet
// ruoka- ja kahvileipien valmistus
// konditoriatuotteiden valmistus
// elintarvikkeiden myymälätoiminnot
// elintarvikkeiden valmistus kansainvälisessä
ympäristössä
// elintarvikealan hygienia

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO
Aluksi hakeudut hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkintoon. Opiskelupaikkaa
vastaanottaessasi voit esittää toiveen, mikä osaamisala kiinnostaa sinua eniten.
Valinta tehdään yhteishaun pisteiden perusteella.
JOENSUU

KAMPAAJA TAI PARTURI
Kampaajatyön osaamisala
Parturityön osaamisala
Asiakastyössä suunnittelet, toteutat ja markkinoit asiakkaalle
erilaisia palvelukokonaisuuksia. Myyt hiustenhoitotuotteita,
ohjaat asiakasta hiusten- ja hiuspohjan kotihoidossa, tuotteiden
valinnassa ja käytössä. Kampaajat ja parturit työskentelevät
itsenäisinä yrittäjinä, toisen palveluksessa tai maahantuojilla
myynti- tai koulutustehtävissä.
Tutuksi tulevat:
// asiakaspalvelu
// hiusten leikkaaminen ja kampaukset
// värjäys- ja permanenttikäsittelyt
// partakäsittelyt
// ehostus
// tuote- ja raaka-ainetuntemus
// myynti ja markkinointi,
hius- ja kauneudenhoitoalan yrittäjyys

Oppituk
ass
monipuo a pääset tekem
ä
lisia hius
käsittely än
jä.
RIVERIA

.FI/ OP

PITUKK

A

Asiakastyöt on pop!

JOENSUU

KOSMETOLOGI
Ihon hoidon osaamisala
Työsi on kosmetologista hoitotyötä, myynti- ja markkinointitehtäviä ja tuote-esittelyä. Suunnittelet, toteutat ja markkinoit
asiakkaalle erilaisia ihonhoitopalveluita. Myyt ihonhoitotuotteita,
ohjaat asiakasta ihon ja kehon kotihoidossa, ihonhoitotuotteiden
valinnassa ja käytössä.
Kosmetologit työskentelevät kauneushoitolassa itsenäisenä
yrittäjänä tai toisen palveluksessa, kosmetiikkamyymälöissä,
kosmetiikan maahantuojien, apteekkien ja kylpylöiden
palveluksessa.
Tutuksi tulevat:
// asiakaspalvelu
// kasvojen, käsien ja jalkojen hoitopalvelut
// ihonhoidon ohjaus
// ehostus
// tuote- ja raaka-ainetuntemus
// myynti ja markkinointi, hius- ja kauneudenhoitoalan yrittäjyys

Oppihoit
olassa te
et
käsienja jalkoje kasvojen-,
nhoitoja
.
RIVERIA

.FI/ KO
SMETOL
OGIEN-O

PPIHOIT
OLA
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KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINTO

JOENSUU

LASTENOHJAAJA
Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala
Lastenohjaajana hallitset monipuolisten menetelmien käyttämisen
lasten kehityksen ja kasvun tukemisessa.

Sovit hyvin alalle,
jos sinulla on halu
tukea lasten kasvua
ja kehitystä leikin ja
liikunnan keinoin.

Olet innostava ja empaattinen, ja pidät lasten parissa työskentelystä.
Sovit hyvin alalle, jos sinulla on halu tukea lasten kasvua ja kehitystä
esimerkiksi leikin ja liikunnan keinoin.
Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalalla painottuvat
varhaisiän kehitys ja pedagogiikka. Opinnot antavat sinulle valmiuksia mm. kielenkehityksen ja ilmaisutaitojen sekä tunnetaitojen
tukemiseen.
Menetelmistä korostuvat leikki ja liikunta. Osaamisalaan sisältyvät
valinnaisena kirkon varhaiskasvatukseen kelpoisuuden tuottavat
opinnot.
Voit työskennellä muun muassa päiväkodeissa, seurakuntien lapsija perhetyössä sekä muissa lapsi- ja perhetyön osaamista edellyttävissä tehtävissä.
Tutuksi tulevat:
// lapsen kasvu ja perushoito
// varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta
// perheiden kanssa toimiminen
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JOENSUU

NUORISO- JA YHTEISÖOHJAAJA
Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala
Nuoriso- ja yhteisöohjaajana järjestät innostavaa ja kehittävää toimintaa ryhmille ja yksilöille ohjattavan iästä
riippumatta.
Olet innostava ja empaattinen sekä pidät erilaisten
ihmisten parissa työskentelystä. Sovit hyvin alalle, jos
sinulla on halu olla luomassa toisille yhteisöllisyyden,
onnistumisen ja elämyksellisyyden kokemuksia. Erilaiset tilanteet ja olosuhteet ovat sinulle mielenkiintoisia
haasteita.
Voit työskennellä muun muassa järjestössä, projektissa,
nuorisotalolla, työpajassa, oppilaitoksessa, nuoriso- ja
perhekodissa, iltapäiväkerhossa, palvelulaitoksessa,
vapaa-ajan yrityksessä tai ikääntyvien parissa. Erilaisia
tehtävänimikkeitä on yli 70.
Opinnoissa saat valmiuksia vaikeissa elämäntilanteissa
olevien nuorten kohtaamiseen ja ohjaamiseen sekä
yhteisöllisyyden tukemiseen. Ohjattavat ovat iältään
kouluikäisistä ikääntyviin.
Tutuksi tulevat:
// luonto- ja elämystoiminta
// liikunnanohjaus
// projektityöskentely
// digitaalisuus
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KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

JOENSUU

JOENSUU, KITEE, NURMES, OUTOKUMPU

KONEASENTAJA
Asennuksen ja automaation osaamisala

KONEISTAJA
Tuotantotekniikan osaamisala

Koneasentajana teet koneiden- ja laitteiden asennuksia sekä huoltoja teknologiateollisuuden alalla.
Voit toimia erilaisissa koneiden ja laitteiden kokoonpanotehtävissä ja lisäksi osaat tehdä käytön- ja kunnonvalvonnan mittauksia ja toimia eri työpaikkojen
käytössä olevien järjestelmien mukaisesti.

Valmistat metallista koneenosia erilaisin menetelmin työpiirustusten mukaan. Työmenetelmiä ovat
sorvaus, jyrsintä ja hionta. Tuotteet valmistetaan
CNC-ohjatuilla työstökoneilla. Opinnoissa perehdytään myös manuaalikäyttöisiin työstökoneisiin.

Koneasentajana sinulla on myös automaatioon ja
robotiikkaan liittyvät perusvalmiudet.
Työskentelet asennus- ja kunnossapitotyötehtävissä
teknologiateollisuuden työpaikoissa, esim. tehtaassa.
Sinulla on konepajatekniset perusvalmiudet, koneenasennustaidot sekä kunnossapidon perustaidot.
Tutuksi tulevat:
// koneautomaation perusteet
// koneenasennus
// hitsaus
// koneistus
// hydrauliikka ja pneumatiikka
// kunnossapidon perusteet
// muovi- ja komposiittitekniikan perusteet
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Koneistajan ammatissa tarvitset työstötekniikoiden, työkoneiden ja käytettävien materiaalien
tuntemusta sekä tarkkuutta ja huolellisuutta.
Koneistajana työskentelet konepajoissa, metalli- ja
konekorjaamoissa sekä teollisuuden kunnossapitoyrityksessä. Voit toimia myös itsenäisenä yrittäjänä.
Tutuksi tulevat:
// koneistus
// CNC-koneistus
// robotin ohjelmointi
// hydrauliikan ja pneumatiikan perusteet
// asennustekniikan perusteet
// hitsauksen perusteet
// 3D-osamallinnus
// kilpa-auton osavalmistus
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JOENSUU, KITEE, NURMES, OUTOKUMPU

KONEAUTOMAATIOASENTAJA
Asennuksen ja automaation osaamisala

LEVYSEPPÄHITSAAJA
Tuotantotekniikan osaamisala

Työssäsi teet erilaisia mekaanisia asennuksia, ohjelmoit ja asennat robotteja sekä laadit niihin ohjausohjelmia. Osaat automaatiojärjestelmien perusteet
sekä niiden rakenteen.

Levyseppähitsaajana valmistat metallista erilaisia
kappaleita ja tuotteita. Hyödynnät työssäsi piirustuksia sekä tietotekniikkaa. Työtäsi on leikata, taivuttaa, pyöristää, hioa, ja särmätä metallilevyjä.

Työllistyt teknologiateollisuuden työpaikoille koneautomaation asennustehtäviin.

Levynleikkauksessa käytät apuna lasertekniikkaa,
levyntyöstössä CNC-levyntyöstökoneita ja kappaleiden kokoamisessa hitsausrobotteja. Työpaikkoja
levyseppähitsaajille tarjoavat ohut- ja vahvalevysekä teräsrakenteita valmistavat yritykset.

Tutuksi tulevat:
// koneautomaatioasennus
// hydrayliikka-asennus
// koneautomaatiojärjestelmien asennustyöt
// korjaus- ja asennushitsaus
// kunnossapitotyöt
// pneumatiikka-asennukset
// robotin käyttö

Tutuksi tulevat:
// hitsaus- ja levytyöt
// pätevyyskokeita eri hitsaus prosesseilla
// CNC-särmäys
// robotin ohjelmointi
// asennustekniikka
// koneistuksen perusteet
// hydrauliikan- ja pneumatiikan perusteet
// 3D-osamallinnus
// kilpa-auton osavalmistus

JOENSUU

MUOVI- JA KUMITUOTEVALMISTAJA
Tuotantotekniikan osaamisala
Tuotantoprosessien käynnissäpito edellyttää sinulta
vastuuta työn laadusta, koneiden ja laitteiden toimivuudesta ja päivittäishuollosta sekä ohjelmoinnin ja
automaation osaamista.
Työllistyt muovi- ja lääketeollisuuden tuotteita ja
erilaisia komponentteja valmistaviin tehtaisiin ja
yrityksiin.
Tutuksi tulevat:
// valmistustehtävissä toimiminen
// asennus- ja automaatiotyöt
// muovi- ja kumialalla toimiminen
// 3D-valmistusmenetelmät
// CAD/CAM-ohjelmointi
// robotin käyttö
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LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO

JOENSUU

LABORANTTI
Laboratorioalalla työtehtäväsi liittyvät laadunvalvontaan, tuotantoprosessien seurantaan sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Työssäsi toimit tutkimus- tai
kehitystehtävissä, jossa otat ja käsittelet näytteitä, analysoit ja raportoit tuloksista. Monipuolisiin työtehtäviin
kuuluu myös laadunvalvontaa tai tuotantoprosessien
seurantaa. Työskentelyä ohjaavat erilaiset laatujärjestelmät.
Työtehtäviisi kuuluu esim. analyysien ja mittausten
tekemistä, aineiden pitoisuuksien määrittelyä ja näytteiden ottamista.
Laboranttina työpaikkasi voi olla esimerkiksi elintarvike-, biotuote- ja muoviteollisuuden, kaupan alan, tullin,
poliisin, yliopiston, eri tutkimuslaitosten tai biotekniikkayrityksen laboratoriossa.

Työssä tarvitaan
huolellisuutta ja
pitkäjänteisyyttä
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Tutuksi tulevat:
// laboratorion perustyöt
// orgaaninen ja kromatografinen analytiikka
// bioanalytiikka
// mittaukset ja laiteanalytiikka

LIIKETOIMINNAN PERUSTUTKINTO

JOENSUU, KITEE, LIEKSA, NURMES

MERKONOMI
Merkonomin työ on asiakaspalvelutyötä, jossa
korostuvat hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot.
Myyntityö innostaa sinua ja olet sosiaalinen sekä tulet hyvin toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Haluat
auttaa asiakasta erilaisissa palvelutilanteissa joustavasti hyödyntäen monipuolista kielitaitoasi.
Taloushallinnon tehtävissä edellytetään myös
talouden ja kannattavuuden osaamista sekä huolellisuutta ja tarkkuutta.
Merkonomina työskentelet asiakaspalvelu- ja
myyntitehtävissä esimerkiksi kaupan alalla myyjänä,
myyntineuvottelijana, myyntisihteerinä sekä tuoteryhmä- tai osastovastaavana.
Voit myös toimia esimerkiksi kirjanpidon tai palkanlaskennan tehtävissä taloushallinnon ammattilaisena.

Eväitä liike-elämän
työtehtäviin!
Tutuksi tulevat:
// asiakaspalvelu
// tuloksellinen toiminta
// työyhteisössä toimiminen
// myynti
// asiakkuuksien hoitaminen
// kirjanpito
// palkanlaskenta
// projektissa toimiminen
// tapahtumatuotanto
// yritystoiminnan suunnittelu
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LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

16

JOENSUU

JOENSUU

AUTONKULJETTAJA
Kuljetuspalvelujen osaamisala

LINJA-AUTONKULJETTAJA
Kuljetuspalvelujen osaamisala

Kuljetat paketti- ja kuorma-autolla sekä yhdistelmäajoneuvolla erilaisia tavaroita liikenteessä. Osaat käyttää
työssäsi erilaisia kuormausvälineitä, kuten trukkia, nosturia ja pyöräkuormaajaa. Työhösi kuuluu kuormankäsittelyä, asiakaspalvelua ja terminaalitoimintoja. Logistiikan
telematiikka (GPS-paikannuslaitteet, erilaiset navigointijärjestelmät, älykortit, langattoman viestinnän laitteet)
kuuluvat myös tehtäviisi.

Linja-autonkuljettajana kuljetat matkustajia paikallis-, pikavuoro-, linja- ja tilausliikenteessä. Linja-autonkuljettajan työ on palveluammatti, olet asiakaspalvelun ammattilainen.

Autonkuljettajana voit työskennellä kuljetusliikkeessä,
linja-autoyhtiössä, taksinkuljettajana, kuljetusyrittäjänä
tai esim. varastoterminaaleissa.

Linja-autonkuljettajana voit työskennellä kuljetusliikkeessä, linja-autoyhtiössä, taksinkuljettajana tai
esim. kuljetusyrittäjänä.

Tutuksi tulevat:
// tavara- ja henkilöliikenteen perustason
ammattipätevyys
// kuorma-auton, perävaunun ja työkoneiden
rakenne ja huolto
// ajokorttiin liittyvät teoria- ja ajo-opetukset
// kappale- ja puutavaranosturin rakenne ja käyttö
// trukin ja pyöräkuormaajan rakenne ja käyttö
// asiakas- ja varastopalvelut
// ADR -ajolupa (vaarallisten aineiden kuljetus)
// BC, BCE ja D -ajokortti

Tutuksi tulevat:
// tavara- ja henkilöliikenteen perustason
ammattipätevyys
// linja-auton tavarankuljetusten hallinta
// linja-autokuljetukset
// ajokorttiin liittyvät teoria- ja ajo-opetukset
// BC- ja D-ajokortti

Logistiikan telematiikka (GPS-paikannuslaitteet, erilaiset navigointijärjestelmät, älykortit, langattoman
viestinnän laitteet) kuuluvat myös tehtäviisi.

Sinustako
ammattiautoilija?
JOENSUU

YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA
Kuljetuspalvelujen osaamisala
Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana kuljetat paketti- ja kuorma-autolla sekä yhdistelmäajoneuvolla erilaisia tavaroita
liikenteessä.
Osaat käyttää työssäsi erilaisia kuormausvälineitä, kuten
trukkia, nosturia ja pyöräkuormaajaa. Työhösi kuuluu kuormankäsittelyä, asiakaspalvelua ja terminaalitoimintoja.
Logistiikan telematiikka (GPS-paikannuslaitteet, erilaiset
navigointijärjestelmät, älykortit, langattoman viestinnän
laitteet) kuuluu myös tehtäviisi.
Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana voit työskennellä kuljetusliikkeessä, kuljetusyrittäjänä tai esim. varastoterminaaleissa.
Tutuksi tulevat:
// tavaraliikenteen perustason ammattipätevyys
// kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta
// yhdistelmäajoneuvokuljetukset
// kuorma-auton, perävaunun ja työkoneiden
rakenne ja huolto
// ajokorttiin liittyvät teoria- ja ajo-opetukset
// kappale- ja puutavaranosturin
rakenne ja käyttö
// trukin ja pyöräkuormaajan rakenne ja käyttö
// asiakas- ja varastopalvelut
// ADR -ajolupa
(vaarallisten aineiden kuljetus)
// BC- tai BCE-ajokortti

Yhdistelmä
ajoneuvon
kuljettajall
olla BCE-a
a tulee
jokorttiin v
aadittava
näkökyky.

17
17

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO

KITEE, NURMES

ELÄINTENHOITAJA
Eläintenhoidon osaamisala

MAASEUTUYRITTÄJÄ
Maatilatalouden osaamisala

Eläintenhoitajana pääset hoitamaan erilaisia tuotanto- ja pieneläimiä sekä huolehtimaan eläinten
hyvinvoinnista ja terveydestä.

Maaseutuyrittäjänä pääset tekemään monipuolista työtä kasvien viljelyn ja halutessasi myös tuotantoeläinten
hoidon parissa. Maataloustöihin kuuluvat pelto-, metsä- ja tuotantoeläinten hoitotyöt sekä koneiden huolto
ja korjaustyöt.

Opit käyttämään eläintenhoitotyössä tarvittavia
koneita ja laitteita, huolehtimaan eläinten perushoidosta sekä pitämään huolta eläinten ympäristöstä.
Eläintenhoitajana sinun on oltava oma-aloitteinen ja
vastattava eläinten hyvinvoinnista kaikkina vuorokauden aikoina. Voit työskennellä mm. maatilalla,
maatalouslomittajana, kotieläinpuistossa, lemmikkihoitolassa, eläinkaupassa tai yrittäjänä.
Tutuksi tulevat:
// tuotantoeläinten, hevosten sekä pieneläinten
hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
// työskentely maatilalla
// maaseutuyrittäminen
// eläintenhoito- ja peltotöissä tarvittavien
koneiden ja laitteiden käyttö

Hoitoa ja hyvinvointia
eläimille!
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KITEE, NURMES

Erilaisten kasvien viljelyn ja kotieläintenhoidon lisäksi
voit harjoittaa mm. koneurakointia, maataloustuotteiden jatkojalostamista ja tuottaa erilaisia palveluja tai
harjoittaa maatilamatkailua.
Maaseutuyrittäjänä voit työskennellä itsenäisenä yrittäjänä tai jos et koe yrittäjyyttä omaksi jutuksi, voit toimia
mm. lomittajana, tilatyöntekijänä, eläintenhoitajana tai
työntekijänä koneurakointiyrityksessä.
Tutuksi tulevat:
// maaseutuyrittäminen
// työskentely maatilalla
// maan kasvukunnon ja tuotantoympäristön
hoitaminen
// peltokasvien tuottaminen
// luomutuotanto
// metsänhoito
// tuotantoeläinten hoito
// maatalouskoneiden käyttö, huolto ja korjaus

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO

JOENSUU

JOENSUU

MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA
Matkailupalvelujen osaamisala

VASTAANOTTOVIRKAILIJA
Majoituspalvelujen osaamisala

Matkailupalvelujen tuottajan työ on matkailupalvelujen suunnittelua, myymistä ja toteutusta sekä
asiakkaiden ohjaamista ja neuvomista. Valmistelet elämysten kokemiseen tarvittavat puitteet ja
huolehdit ne asiakkaiden lähdettyä kuntoon. Tuotat
informaatio- ja markkinointiaineistoa sekä opit toteuttamaan tapahtumia.

Vastaanottovirkailijan työ on asiakaspalvelua, myyntityötä, opastamista ja neuvomista. Tuotat informaatioja markkinointiaineistoa varausjärjestelmissä ja sähköisissä alustoissa. Toimit kansainvälisessä ympäristössä
ja palvelet eri kulttuuritaustaisia matkailijoita. Työllistyt
hotelleihin tai muihin majoitusliikkeisiin.

Työllistyt matkailuyrityksessä tai organisaatiossa,
joita ovat esimerkiksi ohjelmapalveluyritys, majoitusalan yritys, leirintäalue, maaseutumatkailuyritys,
tapahtumatoimisto tai omassa yrityksessä.
Tutuksi tulevat:
// asiakaspalvelutehtävät erilaisissa matkailualan
yrityksissä ja organisaatioissa
// hygieniaosaaminen, ensiapu- ja
turvallisuustaidot
// asiakkaiden palvelu eri kielillä
// palvelujen suunnittelu, esittely ja myynti
// opastaminen
// yrittäjyys

Tutuksi tulevat:
// asiakaspalvelutehtävät erilaisissa majoitusliikkeissä
// Opera Cloud-varausjärjestelmä
// ensiapu- ja turvallisuustaidot
// asiakkaiden palvelu eri kielillä
// palvelujen esittely ja myynti
// asiakkaiden opastus paikallisten
matkailupalvelujen käytössä
// yrittäjyys

Elämyksiä asiakkaille
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MEDIA-ALAN JA KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO

OUTOKUMPU

KUVALLISEN ILMAISUN TOTEUTTAJA
Kuvallisen ilmaisun osaamisala
Graafisen suunnittelun opintopolku
Suunnittelet ja toteutat asiakaslähtöisesti visuaalista viestintää eri medioihin. Visuaalisen viestinnän
ammattilaisena, graafisena suunnittelijana, voit
työskennellä omassa yrityksessäsi, mainostoimistossa, mediatalossa, kustantamossa, suunnittelutoimistossa sekä yrityksen tai yhteisön markkinointi- tai viestintäosastolla.
Tutuksi tulevat:
// typografia ja alan yleisimmät ohjelmistot sekä
graafisen viestinnän tuotantoprosessit
// julkaisu- ja yritysgrafiikka sekä pakkaus- ja
informaatiografiikka
// kuvitus eri käyttötarkoituksiin
// mediataitojen perusteet

Kuvataiteen opintopolku
Suunnittelet, toteutat ja julkaiset teoksia. Teokset ovat eri tekniikoilla toteutettavia maalauksia,
piirroksia, veistoksia tai tilateoksia. Voit toteuttaa
taidetta myös digitaalisesti.
Julkaisukanavina voivat toimia erilaiset näyttelytilat, galleriat, julkiset tilat sekä sähköiset
viestimet, joihin voit toteuttaa teoksia tilaustöinä
itsenäisenä yrittäjänä tai osuuskunnan jäsenenä.
Tutuksi tulevat:
// eri kuvataiteen menetelmät ja tekniikat:
piirustus ja maalaus,
sommittelu ja värioppi,
kuvanveisto, taidegrafiikka
// näyttelyntoteutus
// taide- ja kulttuurihistoria
// mediataitojen perusteet

Kuvallinen ilmaisu
perustuu visuaaliseen
näkemykseen
ja luovuuteen
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OUTOKUMPU

MEDIAPALVELUJEN TOTEUTTAJA
Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala
Mediatuotannon opintopolku
Opiskelet valokuvausta sekä video- ja radiotuotantoa. Voit myös
keskittyä vain yhteen alaan, ja hankkia siitä osaamista esimerkiksi oppimalla työpaikalla työtehtävissä. Toteutat niin miljöö- kuin
henkilökuvauksia ja pääset kuvauskeikoille erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Video- ja radiotyössä ilmaiset itseäsi kuvan,
äänen ja puheen avulla. Opinnoissa perehdyt myös sosiaalisen
median käyttöön ammattimaisten sisältöjen tuotannossa.
Tutuksi tulevat:
// videon esi- ja jälkituotanto, editointi ja käsikirjoitus
// radion ohjelmatyön perusteet, podcastit
// äänitys ja äänen jälkikäsittely
// mediatuotannot
// henkilökuvaus, dokumentaristinen valokuvaus
// valokuvausprojektit

Peli- ja 3D-tuotannon opintopolut
Pääset toteuttamaan erilaisia mobiili- ja
tietokonepelejä 2D- ja 3D-ympäristöihin
tai tekemään 3D-visualisointeja. Pelialalla pääpaino on pelikenttien, hahmojen ja
yksityiskohtien rakentamisessa. 3D-tuotannossa käytät samoja 3D-sovelluksia eri tarkoituksiin: voit suunnitella ja
visualisoida esineitä, tiloja ja ympäristöjä.
Käytössäsi on uusimmat koneet ja ohjelmistot, hyödynnämme myös VR-ympäristöjä.
Työpaikkasi pelialan osaajana voi olla
pelistudiossa, mutta pelejä toteutetaan
myös start-up yrityksissä ja osuuskunnissa. 3D:n työpaikkasi on mainos- tai
suunnittelutoimisto tai pelistudio.
Tutuksi tulevat:
// peli- ja animointiprojektit
// peliteollisuuden ja -projektien
tuotantovaiheet
// 3D- ja 2D-sovellukset
// 3D-mallintaminen ja tulostaminen
// 3D-animointi
// pelieditorit
// VR-toteutukset

an
Voit keskittyä yhteen ala
i
tai yhdistellä er
a!
opintopolkujen osaamist

Esitystekniikan ja äänituotannon opintopolut
Esitystekniikan opintopolussa toteutat valo- ja äänitekniikkaa esittävässä taiteessa sekä rakennat
esitystekniikan erilaisiin livetapahtumiin ja -tuotantoihin. Valo- ja äänikalustomme ovat ammattilaistasoa ja niillä hoituu isommankin tapahtuman
lavatekniikka työelämälähtöisissä projekteissa.
Äänituotannon ammattilaisena teet töitä äänittäjänä, miksaajana ja editoijana. Työskentelet
äänityksissä kentällä sekä äänistudioissa. Toimit
usein itsenäisenä yrittäjänä. Laadukkaissa äänistudioissamme pääset kerryttämään osaamistasi
tekemällä runsaasti asiakas- ja harjoitustöinä mm.
äänityksiä, editointia, miksausta ja masterointia.
Tutuksi tulevat:
// äänitekniikka ja äänentoistojärjestelmät
// valotekniikka ja valo-ohjausjärjestelmät
// valoilmaisu ja dramaturgia
// laitteiden kunnossapito ja huolto
// sähkö- ja työturvallisuus
// äänen käyttäytyminen ja akustiikka
// analoginen ja digitaalinen studiotekniikka
// äänitys- ja mikrofonitekniikat, soitintuntemus
// tuotannonhallinta
// ääni-ilmaisu
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METSÄALAN PERUSTUTKINTO

JOENSUU

METSURI-METSÄPALVELUJEN TUOTTAJA
Metsätalouden osaamisala
Metsuri-metsäpalvelujen tuottajana työskentelet
työsuhteisena työntekijänä tai itsenäisenä yrittäjänä
metsänhoito- ja puunkorjuupalveluja tarjoavassa
organisaatiossa tai yrityksessä. Itsenäisenä yrittäjänä
voit tarjota palvelujasi myös suoraan asiakkaille.
Koulutukseen sisältyvistä vapaavalinnaisista opinnoista riippuen työtehtävänä voi olla myös puutavaran lähikuljetus, erikoispuiden kaato, puuenergiapalvelut tai metsien monikäytön tehtävät. Työt
vaihtelevat vuodenaikojen mukaan.
Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja voi rakentaa palveluvalikoimansa/työtehtänsä monipuolisiksi oman
kiinnostuksensa ja palvelujen kysynnän mukaan.
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uus
Ainutlaatuinen mahdollis
työskennellä metsässä!
Tutuksi tulevat:
// metsätalouden perusteet
// metsänhoitotyöt
// puunkorjuutyöt
// työmaiden suunnittelu, hinnoittelu ja
omavalvonta
// yritystoiminnan suunnittelu
Valinnaisina aineina:
// metsätraktorin käyttö
// metsien monikäyttö
// lämpölaitoksen käyttö, hoito ja huolto
// piha- ja ulkoalueiden hoitaminen
// pienkoneiden korjaaminen

VALTIMO

JOENSUU, VALTIMO

METSÄKONEASENTAJA
Metsäkoneasennuksen osaamisala

METSÄKONEENKULJETTAJA
Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

Metsäkoneasentajana olet laaja-alainen tekniikan
osaaja, joka osaamisellasi palvelet asiakkaita tekniikkaan liittyvissä töissä. Tärkeitä asioita työssäsi ovat
ongelmanratkaisu, tekeminen ja asiakaspalvelu.

Metsäkoneenkuljettajana voit suuntautua harvesterinkuljettajaksi, kuormakoneenkuljettajaksi, kaivinkoneenkuljettajaksi tai puutavara-autonkuljettajaksi.

Metsäkoneasentajana työnkuvasi on laaja. Metsäkoneyritykset palkkaavat metsäkoneasentajia huolto- ja
korjaustöihin. Laitevalmistajat palkkaavat metsäkoneasentajia mm. koneiden valmistukseen ja testaukseen.
Metsäkoneasentajana voit myös toimia huoltoneuvojana, kouluttajana tai varaosamyyjänä.
Tutuksi tulevat:
// metsäkoneiden tekniikka
// raskaskoneiden käyttö
// vianmääritys, huolto- sekä korjaustyöt
// korttikoulutukset kuten tulityö, tieturva,
työturvallisuus jne.

ly
Suurten koneiden käsitte
vaatii vastuullisuutta

Koneiden hallinnan ja metsänhoidon lisäksi ammattilaisena suunnittelet työsi, huollat koneet ja hallitset
metsään liittyvän tiedon ja asiakaspalvelun.
Metsä- ja kuljetusalan yrittäjät tarjoavat kuljettajille töitä. Ala tarjoaa mahdollisuuksia myös uusille yrittäjille.
Koulutuksen aikana tulevat monet työkoneet tutuksi,
joten työllistyä voit useaan eri tehtävään.
Harvesterinkuljettaja: puutavaran hakkuun suunnittelu ja toteutus huomioiden metsähoito sekä konetekniikka, tietotekniikan käyttö
Kuormakoneenkuljettaja: puutavaran lähikuljetuksen
suunnittelu ja toteutus, huolto ja tekniikka
Kaivinkoneenkuljettaja: koneelliset metsänparannustyöt, koneen huolto ja tekniikka
Puutavara-autonkuljettaja: kuormaustekniikka, puutavara-auton turvallinen ja taloudellinen kuljetus
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PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO

JOENSUU

MAALARI
Rakennusten pintakäsittelyjen osaamisala
Maalarina teet uudisrakennus- ja remontointikohteissa
maalaus- ja tapetointitöitä. Työhösi kuuluvat perinteisesti rakennusten ulko- ja sisäpintojen sekä rakennusosien maalaus pohjatöineen.
Maalarina työskentelet esimerkiksi rakennusmaalausliikkeessä, rakennusliikkeessä, lattianpäällystealan
yrityksessä tai huonekalutehtaissa. Voit toimia myös
itsenäisenä yrittäjänä.
Tutuksi tulevat:
// maalaustyöt käsityövälineillä
// tapetointityöt
// tasoitetyöt
// ruiskumaalaustyöt
// julkisivumaalaustyöt
// valinnaisiksi opinnoiksi voi valita esim.
laatoituksen, vedeneristyksen, lattianpäällystetyöt
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PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO
LIEKSA

PROSESSINHOITAJA, KEMIANTEOLLISUUS
Kemianteollisuuden osaamisala
Prosessinhoitajana tehtäväsi on ohjata ja valvoa prosessia kemiantekniikkaa hyödyntävissä tuotantolaitoksissa
tuotannon käyttötehtävissä. Työhösi kuuluu myös prosessien valvontaa ja ohjaamista sekä tarvittavia säätö- ja
huoltotöitä.
Kemianteollisuuden prosessinhoitajana työskentelet
prosessien säätö-, valvonta- ja kunnossapitotehtävissä kemiantekniikkaa hyödyntävissä tuotantolaitoksissa.
Tällaisia laitoksia ovat esimerkiksi biodieseliä, -kaasua ja
-hiiltä valmistavat tuotantolaitokset, vesilaitokset ja energiantuotanto.
Tutuksi tulevat:
// konetekniikka
// materiaalioppi
// sähkö- ja automaatiotekniikka
// vesienkäsittely
// energiantuotanto
// huolto- ja kunnossapitojärjestelmät
LIEKSA

PROSESSINHOITAJA, PAPERITEOLLISUUS
Paperiteollisuuden osaamisala
Prosessinhoitajana tehtäväsi on ohjata ja valvoa prosessia paperin ja kartongin valmistuksen ja jalostuksen työtehtävissä.
Apuna käytät valvomon näyttöpäätteitä, mittareita
ja valvontakameroita. Työhösi kuuluu myös laadunvalvontaa, mittauksia ja määräaikaistarkistuksia.
Paperiteollisuuden prosessinhoitajana työpaikkasi
on paperi- ja kartonkiteollisuudessa.

Vuorotyötä!

Tutuksi tulevat:
// materiaalioppi (erilaiset raudat, teräkset)
// mekaanisten laitteiden rakenteet
(pumput, laakerit,voitelujärjestelmät,
hydrauliikka)
// ennakkohuolto ja kunnossapito
// sähkötekniikka (sähköoppi, sähkönsiirtojärjestelmät, komponentit)
// automaatiotekniikka (automaatiolaitteet,
vesiprosessin ohjaus)
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PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN PERUSTUTKINTO

JOENSUU

KIINTEISTÖNHOITAJA
Kiinteistönhoidon osaamisala

Työ edellyttää
myös fyysistä kuntoa

Työhösi kuuluu kiinteistöjen tekniikan kuten lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmien valvonta, mittaukset ja määräaikaistarkastukset. Myös
pienet huollot, asennukset ja korjaukset kuuluvat tehtäviisi.
Ulkoalueiden työtehtäviäsi ovat vuodenaikojen mukaan piha-alueiden
hoitoa ja puhtaanapitoa, lumitöitä ja kulkuväylien hiekoitusta.
Tutuksi tulevat:
// asiakaslähtöisten puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen tuottaminen
// lämpö-, vesi- ja ilmastointijärjestelmien huoltaminen
// kiinteistön yleishoito ja valvonta
// kiinteistöautomaation käyttäminen
// koneiden käsittely
// piha- ja ulkoalueiden hoito
// rakennusteknisten korjaustöiden toteuttaminen
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PUUTEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO

a
Puupölyallergia ja astm
puualalla.
ä
ely
rajoittavat työskent
JOENSUU

PUUSEPPÄ
Puusepänteollisuuden osaamisala
Puuseppänä sinulta edellytetään kädentaitoa,
tarkkuutta sekä hyvää muoto- ja väritajua.
Puuseppänä työskentelet mm. puunjalostusteollisuudessa, kalusteita ja ikkunoita valmistavassa yrityksessä, puusepänverstaassa,
rakennusyrityksessä, asennusliikkeessä tai
huonekaluliikkeessä.
Voit toimia myös huonekalujen valmistuksessa
ja sisustuspuusepän tehtävissä rakennustyömaalla tai itsenäisenä yrittäjänä.
Tutuksi tulevat:
// puualan ammattitaitoja
// CNC-ohjattua puuntyöstöä
// puusepän tuotteiden valmistusta
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RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO
JOENSUU

MAARAKENNUSKONEENKULJETTAJA
Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala
Maarakennuskoneenkuljettajana teet rakennusten perustustöitä, ympäristöja maisemointitöitä sekä rakennat, peruskorjaat ja kunnostat teitä, katuja ja
piha-alueita. Kunnossapitotöitä ovat kesto- ja kevytpäällysteiden paikkaus,
lumen auraaminen sekä teiden hiekoittaminen ja suolaus. Päivittäisiin töihisi
kuuluvat myös koneiden huolto ja kunnossapito.
Työskentelet maarakennuskoneenkuljettajana maarakennusyrityksissä, kiinteistönhoitoon erikoistuneissa yrityksissä, valtiolla ja kunnilla tai voit toimia
yrittäjänä.
Tutuksi tulevat:
// rakennusten ja liikennealueiden perustustyöt, kuten kuivatus,
routasuojaus, rakennekerrokset, perustuselementti- ja betonityöt
// maarakennuskoneiden, kuten kaivinkoneen, pyöräkuormaajan ja
liikennealueiden hoitokoneiden käytön perusteet
// koneiden huolto
// mittaus- ja merkintätyöt
// T BC -ajokortti ja ammattipätevyys
// maankaivuu ja sen kuljetus

JOENSUU, KITEE, LIEKSA, NURMES

TALONRAKENTAJA
Talonrakennuksen osaamisala
Tehtäviisi kuuluvat lähes kaikki talonrakennuksen ja betonirakentamisen työt. Työskentelet
työmailla, joilla rakennetaan uudisrakennuksia
tai peruskorjataan vanhoja rakennuksia.
Työtehtäviä ovat esimerkiksi rakennusten
perustustyöt, runko- ja vesikattotyöt sekä
sisustus- ja viimeistelytyöt.
Tutuksi tulevat:
// rakennuksen perustus- ja runkotyöt
// opinnoissa voit erikoistua kirvesmiestöihin,
muuraukseen, laatoitukseen tai betonointiin
ja raudoitukseen
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RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO

JOENSUU, KITEE, LIEKSA

JOENSUU

KOKKI
Ruokapalvelun osaamisala

TARJOILIJA
Asiakaspalvelun osaamisala

Kokkina tunnet elintarvikkeet ja raaka-aineet
sekä osaat niiden käsittelyn. Valmistat maukasta,
ravitsevaa ja terveellistä ruokaa ja osaat ottaa
huomioon myös erityisruokavalioasiakkaat. Työpaikkoina ovat mm. ravintolat, henkilöstöravintolat, suurkeittiöt sekä juhlapalveluyritykset.

Tarjoilijan työ sopii sinulle, jos olet asiakaspalveluhenkinen, sinulla on hyvä paineensietokyky etkä
pelkää fyysistä työtä, jossa liikut, kannat ja nostelet
paljon.

Tutuksi tulevat:
// lounas-, tilaus- ja juhlaruokien valmistus
// À la carte -ruokien valmistus
// asiakaspalvelu
// kahvilapalvelut
// elintarvikehygienia, puhtaanapito

SA
LA-KIE

O
AVINT
.FI/R

Työskentelet ravintoloissa, henkilöstöravintoloissa,
kahviloissa, pikaruoka-, juhlapalvelu- ja matkailuyrityksissä, liikenneasemilla sekä suurtalousalan
toimipaikoissa.
Tutuksi tulevat:
// asiakaspalvelu ja myynti
// annosruokien ja juomien tarjoilu
// À la carte -tarjoilu
// kokouspalvelut
// alkoholilainsäädäntö
// juomien myynti ja tarjoilu
// kahvilapalvelut
// elintarvikehygienia
// puhtaanapito

valmistamaan
Ravintola Kiesassa pääset
noksia!
asiakkaille monenlaisia an

IA

RIVER
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SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO
JOENSUU, KITEE, LIEKSA, NURMES, OUTOKUMPU

LÄHIHOITAJA
Lähihoitajana työskentelet moniammatillisen
työryhmän jäsenenä kotihoidossa ja sairaaloissa,
palvelukeskuksissa ja palvelutaloissa, toiminta- ja työkeskuksissa, vanhainkodeissa ja hoitokodeissa, kuntoutuskeskuksissa, kylpylöissä,
kouluissa ja päiväkodeissa. Saat valmiudet työskennellä myös henkilökohtaisena avustajana.
Ensimmäisten opiskeluvuosien aikana opiskelet
lähihoitajan työn perusteet ja viimeinen opiskeluvuosi on osaamisalaopintoja.
Osaamisalassa syvennyt johonkin lähihoitajan
työn vaihtoehtoiseen alueeseen. Valinta osaamisaloihin tehdään hakutoiveiden ja koulumenestyksen perusteella lukuun ottamatta ensihoidon osaamisalaa, johon voit hakeutua suoraan
yhteishaussa.

Syvenny lähihoitajan
osaamisalaopinnoissa!
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
kääntyvien hoitoon ja kuntoutumiseen suuntautuneena lähihoitajana osaat toimia kotihoidossa sekä
muissa ympäristöissä, joissa ikääntyvät asuvat,
ovat hoidettavina, kuntoumassa tai palvelujen
käyttäjinä. Osaamisellasi edistät asiakkaasi toimintakykyä ja edistät ikääntyvien osallisuutta.
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon
osaamisala
Lasten ja nuorten kasvatukseen ja hoitoon suuntautuneena lähihoitajana huolehdit lasten perushoidosta ja varhaiskasvatuksesta sekä hoidat
sairaita ja erityistä huolenpitoa tarvitsevia lapsia ja
nuoria.
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
Mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautuneena
lähihoitajana osallistut eri-ikäisten mielenterveysongelmista kärsivien potilaiden hoitoon ja kuntoutukseen.
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
Sairaanhoitoon ja huolenpitoon suuntautuneena
lähihoitajana työskentelet eri-ikäisten ja erilaisia
sairauksia sairastavien ihmisten kokonaisvaltaisessa hoito- ja huolenpitotyössä.
Vammaistyön osaamisala
Vammaistyöhön suuntautuneena lähihoitajana
suunnittelet, toteutat ja arvioit eri syistä vammautuneiden henkilöiden tarvitsemaa hoitoa, huolenpitoa ja kuntoutusta.
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JOENSUU

PERUSTASON ENSIHOITAJA
Perustason ensihoidon osaamisala
Perustason ensihoitajana työskentelet moniammatillisen työryhmän jäsenenä terveyskeskusten
ja sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla, sairaankuljetuksessa ja leikkausosastojen tehtävissä.
Huolehdit äkillisesti sairastuneista ja kiireellistä
hoitoa tarvitsevista potilaista.
Ensimmäisten opiskeluvuosien aikana opiskelet
lähihoitajan työn perusteet ja viimeisenä vuotena
valinnaisia opintoja.

Tutuksi tulevat:
// Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin
edistäminen
// Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen
// Ensihoidossa toimiminen
(Opiskelijalla tulee olla vähintään B-luokan
ajokortti ennen hälytysajoon liittyvien
opintojen aloittamista)
// Akuuttihoitotyössä toimiminen

ville!
Vain peruskoulusta hake
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SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALAN PERUSTUTKINTO

JOENSUU, KITEE, LIEKSA

JOENSUU, KITEE, LIEKSA

AUTOMAATIOASENTAJA

SÄHKÖASENTAJA

Automaatioasentajana työskentelet teollisuuden ja
kiinteistöjen automaatioon liittyvissä asennus-, käyttöönotto- ja kunnossapitotehtävissä.

Sähköasentajana olet ehdoton ammattilainen ja
teet erilaisia sähköasennustöitä sekä alan huolto- ja
korjaustöitä.

Työsi kohdistuu erilaisiin ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteisiin sekä -järjestelmiin kuten kiinteistöjen
kulunvalvonta ja hälytysjärjestelmät sekä automaattisesti toimiviin laitteisiin kuten hissit, liikennevalot ja
kuljettimet.

Sähköasentajana työskentelet rakennusten sähköasennuksia tekevissä urakointiliikkeessä, sähkön
tuotanto- ja jakelulaitoksessa tai teollisuuslaitoksessa. Voit toimia myös myynti- ja neuvontatehtävissä.

Automaatioasentajana työskentelet esim. sähköurakointi- ja kiinteistöautomaatioyrityksessä tai vaikka
teollisuuden kunnossapitoyrityksessä.
Tutuksi tulevat:
// sähköasennustekniikka
// sähköohjaustekniikka
// mittaus- ja säätötekniikka
// elektroniikka
// sovellettu tietotekniikka (mm. ohjelmoitavat
logiikat, cad-ohjelmat)
// automaatiotekniikka
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Tutuksi tulevat:
// kiinteistöjen sähköasennukset
// automaatioasennukset
// sähkökoneet
// jakeluverkkotekniikka
// sähkösuunnittelu
// sähkölaitteiden kunnossapito- ja käyttötehtävät

TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO
JOENSUU

ARTESAANI, KÄSITYÖMUOTOILU
Tuotteen valmistuksen osaamisala
Käsityömuotoilun artesaanina suunnittelet ja valmistat
erilaisia käsityötuotteita puusta, metallista tai/ja kivestä
käyttäen perinteisiä työskentelytapoja ja nykytekniikkaa.
Alalle tyypillistä ovat uniikkiesineet ja pienet sarjat. Työssä
korostuvat yksilöllinen tekeminen sekä kädentaidot.
Käsityömuotoilun artesaanina työllistyt esimerkiksi puusepänliikkeeseen, kiviveistämöön tai metallipajalle.

OUTOKUMPU

ARTESAANI, LAVASTERAKENTAMINEN
Tuotteen valmistuksen osaamisala
Lavasterakentajana olet käytännön toteuttaja ja pyrit
rakentamaan lavasteita toiveiden mukaan. Hallussasi
on laaja kirjo eri materiaalien työstötapoja – osaat
käsitellä niin puuta, metallia kuin muovia. Rakennat ja
ideoit lavasteita esimerkiksi teatteriin, televisioon tai
elokuviin.
Voit työskennellä esimerkiksi teatterin lavastepajassa, elokuva- tai tv-tuotannoissa tai somistajan
tehtävissä.
JOENSUU

ARTESAANI, SISUSTUSALA
Sisustusalan osaamisala
Sisustusalan artesaanina suunnittelet ja
toteutat asiakkaalle toiveiden mukaisia tila- ja
sisustusratkaisuja. Lisäksi myyt rakennus- ja
sisustustarvikkeita, huonekaluja sekä sisustustekstiilejä.
Työskentelet erilaisissa käsityön, tuotannon ja
palvelun ammateissa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina.
Voit työskennellä esimerkiksi myyjänä sisustusmyymälässä, sisustustarvikeliikkeessä,
visualistina tavaratalossa, sisustusrakentajana
tai sisustusremontoijana alan yrityksessä tai
sisustusassistenttina sisustussuunnittelutoimistossa.
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TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

JOENSUU

JOENSUU

ILMANVAIHTOASENTAJA
Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala

PUTKIASENTAJA
Putkiasennuksen osaamisala

Ilmanvaihtoasentajana työtäsi on asentaa, huoltaa ja korjata rakennusten ilmanvaihtojärjestelmiä ja -laitteita.

Asennat muun muassa vesijohtoja, vesikalusteita, lämminvesivaraajia, pesualtaita, viemäriputkistoja ja rakennusten lämmitysjärjestelmiä.

Voit työllistyä lämpö-, vesi- ja ilmastointiurakoita
tekevien yritysten palkkalistoille, kiinteistöpalveluihin, tehtaiden kunnossapitotehtäviin, LVI-liikkeiden myyntitehtäviin.

Voit työllistyä lämpö-, vesi- ja ilmastointiurakoita
tekeviin yrityksiin, kiinteistöpalveluihin, tehtaiden
kunnossapitotehtäviin ja LVI-liikkeiden myyntitehtäviin.

Tutuksi tulevat:
// ilmanvaihtojärjestelmien asennus-, mittaus- ja
säätötyöt
// ilmanvaihtojärjestelmien kanavaosien
valmistus
// ilmastointilaitteiden huoltaminen
// piirtäminen ja piirustustenluku
// vesi-, viemäri- ja lämmitystekniikka

Tutuksi tulevat:
// käyttövesi- ja viemärijärjestelmien
asennustyöt
// lämmitysjärjestelmien asennustyöt
// mittaus-, säätö- ja kiinteistöautomaatio
// piirtäminen ja piirustusten lukeminen
hitsaustekniikka.

ksi
Opiskele LVI-alan osaaja
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TANSSIALAN PERUSTUTKINTO
OUTOKUMPU

TANSSIJA, NYKYTANSSI
Tanssin opiskelijana keskityt nykytanssiin, sitä tukeviin
ja soveltaviin tekniikoihin ja pääset syventymään kohti
itsenäistä tanssin tekijyyttä.
Tanssijan työssä opit hahmottamaan koko taiteellisen
tuotantoprosessin projektin ideonnista aina käytännön
toteutukseen asti.
Tanssijana työskentely edellyttää sinulta pitkäjänteisyyttä kehittää ja ylläpitää omaa tanssiteknistä osaamistasi, luovuutta, motivaatiota ja kommunikaatiotaitoja.
Pohjakokemus nykytanssista, esittävistä taiteista ja
kehollisesta harjoittelusta on eduksi. Tanssijana tarvitset
hyvän fyysisen peruskunnon.

Matka kohti tanssin
tekijyyttä

Vakituisten opettajien lisäksi sinua
opettavat niin suomalaiset kuin kansainvälisetkin tanssin vierailijaopettajat
sekä koreografit.
Tanssijana työskentelet monenlaisissa ympäristöissä ja tehtävissä. Usein
työsi on freelancepohjaista ja projektikohtaista. Monet tanssijat työllistyvät
ohjaus- ja opetustehtäviin.
Tutuksi tulevat:
// nykytanssitekniikat
// kehonhuolto, anatomia ja
biomekaniikka
// ilmaisuvalmiudet
// taiteellinen työskentely
// yhteisötanssi
// tuotantotaidot
// kotimaiset ja kansainväliset
yhteistyöproduktiot

Oletko valmis haastamaan itsesi
ja
tekemään pitkäjänteistä fyysistä
taiteellista työtä?
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TEKSTIILI- JA MUOTIALAN PERUSTUTKINTO

JOENSUU

DESIGNTEKSTIILIEN VALMISTAJA
Designtekstiilien valmistajana suunnittelet ja valmistat tilaustyönä asiakkaille ja asiakasryhmille yksilöllisiä
tekstiilituotteita uusilla sekä perinteisillä menetelmillä ja
tekniikoilla.
Designtekstiilien valmistajana sinulla on laaja tuntemus
alalle tyypillisten tekstiilitekniikoiden, materiaalien ja
perinteiden osalta sekä vankka käsityötaito, jota voit hyödyntää alan valmistus-, ohjaus-, myynti- ja markkinointitehtävissä sekä itsenäisenä yrittäjänä.

JOENSUU

MITTATILAUSOMPELIJA
Mittatilausompelijana osaat suunnitella, valmistaa ja
kaavoittaa erilaisille asiakasryhmille yksilöllisiä vaatteita ja asusteita, sekä hallitset vaatetusalan koneet ja
laitteet, oikeat työmenetelmät ja materiaalit. Mittatilausompelijana olet myös ammattilainen muodin- ja
pukeutumisen maailmassa, vaatteiden myyjänä ja
pukeutumisneuvojana.
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Tutuksi tulevat:
// tuotteen suunnittelu ja valmistuksen
suunnittelu
// tuotteen valmistaminen perusvalmistustekniikoilla ompelu, kudonta,
kankaanpainanta ja erityistekniikat
// alan koneiden ja laitteiden käyttö
// materiaalituntemus
// alan ammattiohjelmistojen käyttö
// muodin ja muotoilun historia ja
trendit
// oman työskentelyn dokumentointi ja
osaamisen markkinointi
// digitaalisen sisällön tuottaminen
// kestävän kehityksen ja
vastuullisuuden ymmärtäminen
// asiakaspalvelu sekä tiimityö
// yrittäjämäinen toiminta

JOENSUU

SISUSTUSTEKSTIILIEN VALMISTAJA
Sisustustekstiilien valmistajana suunnitellet,
valmistat ja kaavoitat sisustus ja käyttötekstiilejä
asiakaslähtöisesti koteihin, yrityksiin ja julkisiin
tiloihin. Sisustustekstiilien valmistajana sinulla on
materiaalituntemusta ja hallitset oikeat työmenetelmät. Tunnet muotoilun, sisutuksen tyylejä
ja trendejä, sekä toimit sujuvasti yhteistyössä
muiden alan ammattilaisten kanssa.

Visuaalista luovuutta &
kädentaitoja

Tutuksi tulevat:
// tuotteen suunnittelu ja valmistuksen
suunnittelu
// tuotteen valmistaminen perusvalmistustekniikoilla ompelu, kudonta, kankaanpainanta ja
erityistekniikat
// alan koneiden ja laitteiden käyttö
// materiaalituntemus
// alan ammattiohjelmistojen käyttö
// muodin ja muotoilun historia ja trendit
// oman työskentelyn dokumentointi ja
osaamisen markkinointi
// digitaalisen sisällön tuottaminen
// kestävän kehityksen ja vastuullisuuden
ymmärtäminen
// asiakaspalvelu sekä tiimityö
// yrittäjämäinen toiminta
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TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

JOENSUU

JOENSUU

ELEKTRONIIKKA-ASENTAJA

IT-TUKIHENKILÖ

Osaat tehdä elektroniikka-asennuksiin liittyviä
asennus-, testaus- ja huoltotöitä. Osaat käsitellä
elektroniikka-asennuksissa tarvittavia komponentteja ja materiaaleja sekä käyttää tarvittavia
työ- ja mittavälineitä.

Osaat toimia työasemien, verkko- ja lisälaitteiden sekä toimialueiden muodostamassa tieto- ja
viestintäteknisessä ympäristössä. Toimit osana
tietohallintoa sekä autat käyttäjiä erilaisissa teknisissä ongelmissa asiakkaan tiloissa tai etäyhteyden välityksellä.

lä atkVoit työskennel
kouluttajana,
tukihenkilönä,
tuntijana, laijärjestelmäsian
myyjänä sekä
te- ja ohjelmisto
nittelijana ja
ohjelmistosuun
ja ohjelmisto-kehittäjänä ITanisaatioiden
yritysten ja org
palveluksessa.
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ä
Alan yritykset toimivat yh
useammin kansainvälisillä
markkinoilla

JOENSUU

JOENSUU

OHJELMISTOKEHITTÄJÄ

TIETOVERKKOASENTAJA

Osaat ohjelmoida, hyödyntää rajapintoja,
käsitellä tietoa sekä käyttää versionhallintaa.
Ohjelmistokehitystiimin jäsenenä kommunikoit
asiakkaan kanssa, suunnittelet ohjelmiston
toteutuksen ja varmistat toteutettavien toimintojen laadun.

Osaat tehdä tietoverkkokaapeloinnit asiakkaan
vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti. Osaat
huomioida tietoliikenneverkkojen rakenteet ja
käytetyt materiaalit sekä teet tarvittavia mittauksia ja testauksia järjestelmän toimivuuden
varmistamiseksi.

ot haltuun!
Tietoverkot ja ohjelmist
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TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

JOENSUU

TURVALLISUUSVALVOJA
Turvallisuusvalvojana työtehtäviäsi ovat muun muassa
turvalaitteiden asennus ja ylläpito, vartiointi- ja vahtimestaripalvelut, järjestyksenvalvonta, valvomo- ja opastustehtävät sekä kuljetusten turvaaminen.
Turvallisuusvalvojana voit toimia erilaisissa tehtävissä
vastaanottopalveluissa, teknisten turvallisuusjärjestelmien toteutuksessa ja ylläpidossa sekä kiinteistönhoidon ja
vartiointialan töissä.
Turvallisuusvalvojat työskentelevät teollisuuden ja palveluorganisaatioiden turvallisuusvalvonnassa, vartiointiliikkeiden, valtion ja kuntien palveluksessa.

Turva-alalla tarvitaan
monipuolisia palveluja.
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Tutuksi tulevat:
// turvallisuusalan toiminta
// turvallisuustekniikka
// vartiointi- ja järjestyksenvalvonta
// pelastustoiminta
// asiakaspalvelu

VALMA

JOENSUU, KITEE

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS
Valma on lukuvuoden mittainen koulutus sinulle, jolla peruskoulu on suoritettu, mutta ammatti puuttuu. Opintojen aikana voit tutustua ammattialoihin,
vahvistaa opiskelutaitojasi ja miettiä tulevaisuuden suunnitelmaasi. VALMAssa etenet oman suunnitelmasi mukaan.
VALMA-opiskeluaika on yksilöllinen, ja opinnoista voit hakeutua kesken vuoden ammatillisiin opintoihin, jos vapaita opiskelupaikkoja on.
Valmassa saat monipuolisesti tukea opintoihisi ja opiskelun haasteisiin. Ryhmävalmentajasi yhdessä opiskeluhuollon henkilöstön kanssa auttaa sinua ja
huoltajiasi aina tarvittaessa. Yksilöllisen suunnitelman avulla koulutus voidaan muotoilla erilaisiin elämäntilanteisiin sopivaksi.
Koulutuksen sisältö 30–60 osp
// Ammatilliseen koulutukseen tutustuminen
ja hakeutuminen
// Opiskelutaitojen vahvistaminen
// Peruskoulun arvosanojen korottaminen:
suomen kieli, matematiikka, englanti ja ruotsi
// Maahanmuuttajille suomen kielen taidon
vahvistaminen
// Ammatillisen koulutuksen yhteisiä opintoja
// Työpaikalla oppiminen

?
Mietitkö mitä opiskelisit

asi
atinvalinta
m
m
a
ti
ksiin
ie
M
stu koulutu
tu
tu
ja
a
s
s
rauha
si
valmiuksia
lu
e
k
is
p
o
a
Parann
toja
tillisia opin
a
m
m
a
n
e
enn
sa
oulutukses
Vahvista k
i
len taitoas
ie
k
n
e
m
o
su
I/VALMA

RIVERIA.F

41

KANSANOPISTOKOULUTUKSET

JOENSUU

JOENSUU

HYVINVOINTIVALMENTAJAN KOULUTUS

NÄYTTELIJÄNTYÖN KOULUTUS

Hyvinvointivalmentajan koulutus valmistaa sinut
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja ohjauksen monipuoliseksi osaajaksi.

Näyttelijäntyön koulutuksessa opiskelet teatteri- ja
elokuvatyötä: kokonaisilmaisua, läsnäoloa ja esiintymisrohkeutta tiiviissä yhteisössä.

Koulutuksessa saat kattavat valmiudet erilaisten
liikuntaryhmien ohjaamiseen sekä hyvinvointipalvelujen tuottamiseen.

Saat roppakaupalla kokemusta yleisön ja kameran
edessä olemisesta, sekä kosketuksen ohjaamiseen.
Lukuvuosi vaatii ammatillista asennetta: tahtoa tehdä
näyttelijäntyötä ja sitoutumista työskentelyyn ryhmässä.

Jo opintojen aikana on mahdollista tehdä liikuntaja hyvinvointialan asiakastöitä ja saada kokemusta
yrittäjänä toimimisesta.
Tutuksi tulevat:
// hyvinvoinnin perusteet
// kehonhuolto
// ravitsemus ja ravinto-ohjaus
// hyvinvoinnin ja kunnon mittaaminen
// psyykkinen valmennus
// liikunnan ohjauksen perusteet
// yritystoiminta

Koulutusta luotsaa rautaisella ammattitaidolla näyttelijä (FIA), TeM Janne Hyytiäinen, ja lisäksi koulutuksessa opettaa useita eri alojen ammattilaisia.
Riverian kansanopistolla on yhteistyösopimus Taideyliopiston kanssa ja osan näyttelijäntyön opinnoista
voi suorittaa myös Teatterikorkeakoulun avoimen
yliopiston opintoina.
Tutuksi tulevat:
// teatteri- ja elokuvatieto sekä esityksellisten
ja draamallisten keinojen hallinta ja tuntemus
// monologit, dialogit, improvisaatio
// rytmiikka, nykytanssi, akrobatia, aikido, laulu

Mahdollisuus
elokuvanäyttelemiseen
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HOKS tekee opinnosta juuri sinulle sopivat
Laadit heti opintojen alkuvaiheessa ryhmävalmentajan kanssa itsellesi henkilökohtaisen osaamisen
kehittämissuunnitelman, HOKSin. Se auttaa sinua
hahmottamaan tutkintosi rakennetta ja helpottaa
omien opintojesi suunnittelua, valintojen tekemistä
sekä opintojen etenemisen seurantaa. Opiskelusi kesto määräytyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan. Aikaisemmin hankkimasi
osaaminen voidaan tunnustaa osaksi tutkintoasi ja
opintojen aikana hankit vain puuttuvan osaamisen.
Mahdollisesti tarvitsemasi erityinen tuki suunnitellaan HOKSn laatimisen yhteydessä.
Työpaikalla oppiminen ja osaamisen
näyttäminen
Työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana kartutat
osaamistasi ja ammattitaitoasi käytännönläheisesti alan työtehtävissä. Työpaikalla sinua ohjaa
työpaikkaohjaaja, joka on oman alansa ammattilainen. Näytöt ovat käytännön työtehtäviä aidoissa
työtilanteissa, joissa osoitat, kuinka hyvin hallitset
tutkinnon osassa vaadittavan osaamisen. Näytöt suunnittelet yhdessä opettajien ja työelämän
edustajien kanssa. Työpaikalla oppiminen on
erinomainen mahdollisuus näyttää työnantajalle ja
ohjaajallesi omaa osaamistasi ja auttaa sinua työllistymään kesän ajaksi ja valmistumisen jälkeen.

ammattitaito- kulttuuri
ja urheilukilpailut
Valinnaisuus
Voit muokata opintojasi suorittamalla lukio- tai ammattikorkeakouluopintoja osana perustutkintoasi. Voit osallistua urheiluvalmennukseen,
kilpailutoimintaan ja tehdä työssäoppimisjaksoja ulkomailla.
RIVERIALAINEN.FI/VALINNAT-TUTKINNON-SISALLA

eRiveria
eRiveria tarjoaa sinulle mahdollisuuden suorittaa verkko-opintoina yhteisiä tutkinnon osia, kuten kieliä ja matematiikkaa. Verkko-opintoja voit
opiskella ajasta ja paikasta riippumatta, joten ne sopivat monenlaisiin
elämäntilanteisiin.
RIVERIALAINEN.FI/ERIVERIA

Uraohjaus ja jatko-opinnot
Opintojesi aikana sinulle on tarjolla ohjausta ja tukea työelämään ja jatko-opintoihin hakeutumiseen. Uraohjausta saat mm. ryhmävalmentajilta
sekä uraohjauspalveluiden opinto-ohjaajilta.
RIVERIALAINEN.FI/URASUUNNITTELU

Opintojen aikana pääset tutustumaan korkeakouluihin ja niissä opiskeluun. Jos haluat jo ammatillisen koulutuksen aikana aloittaa korkeakouluopintoja, se on mahdollista väyläopinnoissa.
RIVERIALAINEN.FI/VAYLAOPINNOT, VAYLAOPINNOT.FI

Ammatillisen perustutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus hakea jatko-opintoihin ammattikorkeakouluun tai yliopistoon. Osaamistasi
voit kartuttaa ja syventää myös ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa.
Lisätietoa jatko-opintomahdollisuuksista löydät Opintopolusta.
OPINTOPOLKU.FI

Ohjaus- ja tukipalvelut
Riverian henkilökunta auttaa sinua arjen sujumisessa. Ryhmävalmentajien ja opettajien lisäksi saat tukea, ohjausta ja neuvontaa opinto-ohjaajilta, erityisopettajilta, kuraattoreilta, psykologeilta, terveydenhoitajilta,
ammatillisilta- ja asuntolaohjaajilta sekä opintotoimistoista. Lisäksi
useimmilla aloilla on tutoreita, jotka auttavat sinut opintojen alkuun ja
tutustumaan muihin opiskelijoihin.
RIVERIALAINEN.FI/OPISKELIJAN-TUKIPALVELUT

Opiskelukustannukset ja opintososiaaliset etuudet
Opetus on kaikissa perustutkinnoissa maksutonta. Sinulle tarjotaan
koulupäivinä maksuton aamupuuro ja lounas. Sinut on myös vakuutettu
tapaturmien varalta koulupäivien aikana. Kela tukee päivittäisiä koulumatkoja yhdensuuntaisen matkan ylittäessä 10 kilometriä.
Lisätietoa toisen asteen opintojen maksuttomuudesta, opinto- ja koulumatkatuesta ja muista etuuksista löydät:
RIVERIALAINEN.FI/ TUET-JA-ETUUDET

45
45

KAMPUKSET JA ASUNTOLAT
Meitä riverialaisia
on aika paljon!

Tutkinto-opiskelijat kampuksittain syksyllä 2020:

Joensuu,
Jukolankatu

Joensuu,
Kaislakatu

443

Joensuu,
Niittylahti

489

236

Joensuu,
Niskala

Joensuu,
Peltola

Kitee

349

3088
Nurmes

Lieksa

307

380

337
Asuntolat

Mistä koti
opintojen
ajaksi?

Opiskelija-asuntoloita on Joensuussa, Niittylahdessa, Kiteellä, Lieksassa, Nurmeksessa ja Valtimolla.
Asuntolassa asuminen on sinulle
maksutonta. Asuntoloiden asukasvalinta tehdään lukuvuodeksi kerrallaan.

Outokumpu

Valtimo

529

222

Tutustu kampuksiin
RIVERIALAINEN.FI/KAMPUKSET
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Etusijalla ovat alle 18-vuotiaat, ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijat, joilla on pitkä koulumatka tai
huonot kulkuyhteydet.
Asuntolapaikkaa voit hakea heti, kun
olet saanut tiedon opiskelupaikastasi. Ohjeet paikan hakemiseen löydät
valintakirjeestä.

OPISKELIJAKUNTA
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Sinulla on mahdollisuus osallistua Riverian opiskelijakunta PYRO:n toimintaan. Opiskelijakunnassa
pääset vaikuttamaan opiskeluun liittyviin asioihin,
järjestämään tapahtumia ja tapaat opiskelijoita muilta aloilta ja paikkakunnilta.

uluviin
PYRO:ssa saat äänesi ku

Jokaiselle kampukselle on nimetty opiskelijakunnan
ohjaaja, jolta voit kysyä toimintaan liittyvistä asioista.
Tervetuloa mukaan!
RIVERIALAINEN.FI/OPISKELIJAKUNTA

Seuraa somessa!
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Kysy meiltä hakemisesta!

Ota yhteyttä opoon!

Lue lisää tutkinnoista!

arkisin 9–14
puh 013 244 3000
hakuneuvonta@riveria.fi

riveria.fi/opinto-ohjaajat

riveria.fi
opintopolku.fi

riveria.fi/hakeminen

48

JOENSUU // KITEE // LIEKSA // NURMES // OUTOKUMPU // VALTIMO

RIVERIA.FI

