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Tervetuloa Kainuun ammattiopistoon! 

Meiltä saat osaamista, ammatin, elämän 
eväitä ja tärkeää tietotaitoa urallesi.

Kainuun ammattiopisto järjestää toisen 
asteen ammatillista koulutusta nuorille 
ja aikuisille. Perustehtävän, ammatilli-
sen koulutuksen vastuullisen järjestä-
misen lisäksi, Kainuun ammattiopisto 
toimii aktiivisesti alueen elinkeinoelä-
män kehittämiseksi ja kasvualojen tuke-
miseksi yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Kainuun ammattiopisto tarjoaa 
ammatillista koulutusta monipuoli-
sesti. Tarjontaan kuuluvat ammatilli-
set perustutkinnot, ammattitutkinnot, 
erikoisammattitutkinnot ja erilaisissa 
kehittämishankkeissa järjestettävät 
lyhyt- ja täydennyskoulutukset. 

Kainuun ammattiopisto toteuttaa 
ammatillista koulutusta valtakunnalli-
sesti. Vakituiset toimipaikat sijaitsevat 
Kajaanissa, Kuusamossa, Vantaalla ja 
Vuokatissa.

Seuraavilla sivuilla pääset tutustumaan 
kaikkiin meidän tarjoamiin tutkintoihin, 
joihin voit hakea yhteishaussa.

Yhteishaussa voivat hakea perusope-
tuksen päättäneet joilla ei ole aiem-
min suoritettua toisen asteen tutkintoa. 
Kaikki tarpeellinen tieto yhteishaussa 
hakemiseen löytyy osoitteesta: 

www.kao.fi/yhteishaku
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Tavoitteena meillä Kainuun ammattiopistossa on, että 

opiskelijat saavat oppia omista lähtökohdistaan ja saavut-

taa tavoitteitaan. Olemme osaamisen mahdollistajia. 

Yhteyshaussa KAO:ssa on tarjottavana 34 perustutkintoa. 

Meiltä saat osaamista, ammatin, elämän eväitä ja tärkeää 

tietotaitoa urallesi.

Opetusta KAO:ssa ohjaavat tutkinnon perusteet ja hen-

kilökohtainen opiskelusuunnitelma. Opetusta toteutetaan 

monipuolisesti: lähiopetuksena, verkkototeutuksina ja 

työpaikalla tapahtuvana oppimisena. Pääpaino opetuk-

sesta ja oppimisesta on siirtynyt työelämään ja yrityksi-

in, oikeisiin oppimisympäristöihin. Henkilökohtaiset opin-

topolut mahdollistavat opinnoissa etenemisen tavoitteiden 

mukaisesti alan huippuosaajaksi, suoran väylän työelämään 

tai hyvän pohjan jatko-opintoihin.

  
Perustehtävän, ammatillisen koulutuksen vastuullisen 

järjestämisen lisäksi, KAO toimii aktiiviesti alueen elinke-

inoelämän kehittämiseksi ja kasvualojen tukemiseksi 

yhteistyössä eri tahojen kanssa. Uusia avoimia työpaikkoja 

on ennätysmäärin ja monilla aloilla on nyt työvoimapula. 

Ammatillisen koulutuksen osaajille on töitä ja kysyntää 

työelämässä. Valitse rohkeasti kiinnostuksen mukaan oma 

alasi ja tutkintosi ja lähde kohti työelämää kanssamme. Ka-

inuun ammattiopisto on kumppanisi oppimisessa ja amma-

tin hankkimisessa!

Terveisin, rehtori Anu Kuosmanen

“Ammatillisen koulutuksen osaajille 

on töitä ja kysyntää työelämässä.”



Automekaanikko

Ajoneuvoalan perustutkinto • Kajaani, Kuusamo

Ajoneuvoalan perustutkinto on suunnattu autoalasta kiinnostuneille, ajoneu-
voasennukseen suuntautuneille henkilöille. Koulutuksesta saat perusvalmiudet 
ajoneuvojen huolto- ja korjaustöihin. Opinnoissasi perehdyt auton rakentee-
seen, toimintaan, huoltoon, korjaukseen ja vianetsintään. Voit halutessasi valita 
lisäksi tutkinnon osia esimerkiksi raskaskone- ja autoalan sähkötekniikasta.

Opintoihisi sisältyy mm.

• huoltotekniikkaa
• autojen korjaustekniikkaa
• diagnostiikkaa.

Ajoneuvoasentajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiske-
lua ja käytännön harjoittelua oppilaitoksen opetushallissa sekä yrityksissä.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi
Kuusamo • 044 497 5003 • kaokuusamo@kao.fi

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku4



Automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto • Kajaani

Koulutus on suunnattu sähkö- ja automaatioalasta kiinnostuneille. Koulutuk-
sesta saat monipuoliset valmiudet automaatiotekniikan laitteiden asentami-
seen, huoltoon ja korjaamiseen.

Opintoihin sisältyy mm.

• sähkötekniikan, elektroniikan ja tietotekniikan perusteet
• erilaisten ohjelmoitavien logiikoiden ohjelmointi tietokoneella
• erilaisten kappaleenkäsittelylaitteiden ja komponenttien toiminta
• asennus ja käyttö.

Automaatioasentajana voit työskennellä teollisuusyrityksissä, jotka käyttävät 
prosessi- ja automaatiotekniikkaa (paperiteollisuus, kemianteollisuus ja elin-
tarviketeollisuus) ja prosessi- ja automaatiotekniikkaa valmistavissa yrityksissä 
(kone- ja metallituoteteollisuus, elektroniikka- ja sähköteollisuus).

Automaatioasentajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opis-
kelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulun oppimisympäris-
tössä ja työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutusso-
pimuksella tai oppisopimuksella.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku 5



Autonkuljettaja
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Logistiikan perustutkinto • Kajaani

Koulutus on suunnattu kaikille autonkuljettajan tai yhdistelmäajoneuvonkuljet-
tajan tehtävistä kiinnostuneille henkilöille. Koulutus antaa perusvalmiudet au-
tonkuljettajan / yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammatissa toimimiseen sekä 
mahdollistaa suuntautumisen erilaisiin kuljetustoimintoihin. Koulutuksen aika-
na suoritat BC-luokan ajokortin. Myös BCE-luokan ajokortin (rekkakortin) suo-
rittaminen on mahdollista.

Opintoihisi sisältyy mm.

• logistiikan perustaitoja
• ajoneuvon huoltamista
• kuljettamista
• varastotoimintoja
• kuorman käsittelyä.

Autonkuljettajan / yhdistelmäajoneuvonkuljettajan koulutus sisältää teoria-
opintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja käytännön harjoittelua oppilaitoksen 
opetushallissa sekä yrityksissä.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku6



Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto • Kajaani

Koulutus on suunnattu elektroniikka-asentajan ammatista kiinnostuneille. Kou-
lutuksesta saat monipuoliset valmiudet käyttöjärjestelmien ja tarvittavien oh-
jelmien käyttöön sekä elektroniikkalaitteiden testaus-, huolto-, korjaus- ja käyt-
töönottotehtäviin. Koulutuksessa opiskelu painottuu valintojesi mukaan.

Opintoihin sisältyy mm.

• sähkötekniikan perusteet
• elektroniikan perusteet
• tietotekniikka, tietoliikennetekniikka ja tietoverkot
• tietokonetekniikka
• ohjelmointi.

Elektroniikka-asentajana voit työllistyä ICT-yritysten, teollisuuden ja asennus- 
ja huoltoliikkeiden palvelukseen.

Koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen 
hankkimista käytännön tehtävissä koulun oppimisympäristössä ja työpaikoil-
la. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai op-
pisopimuksella.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku

Elektroniikka-asentaja
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Eläintenhoitaja

Maatalousalan perustutkinto • Kajaani

Koulutus on suunnattu eläintenhoitoalasta kiinnostuneille. Koulutuksesta saat 
valmiudet toimia eläintenhoitajana erilaisissa eläimiin ja eläinten hoitoon liitty-
vissä työtehtävissä.

Opintoihisi sisältyy mm.

• eläinten lajinmukainen käyttäytyminen ja hyvinvointi
• eläinten ruokinta ja hoitaminen tuotantovaiheen ja iän mukaan
• yrittäjyys
• asiakaspalvelu.

Eläintenhoitajan koulutuksessa osaaminen hankitaan käytännönläheisesti työs-
kentelemällä koulutilan navetassa, tallissa ja yhteistyökumppanin eläinhoitolas-
sa (Aisti & Tunne Oy), sekä eläinalan yrityksissä.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku8



Hyvinvointiteknologia-asentaja

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto • Kajaani

Koulutus on suunnattu hyvinvointiteknologia-asentajan ammatista kiinnostu-
neille. Koulutuksesta saat monipuoliset valmiudet hyvinvointiteknologia-asen-
nuksien asiantuntijana toimimiseen.

Opintoihin sisältyy mm.

• sähkötekniikan perusteet
• elektroniikan perusteet
• tietotekniikkaa ja robotiikkaa
• ohjelmointia.

Hyvinvointiteknologia-asentajana voit työskennellä turvallisuusalan asennus- ja 
huoltoliikkeissä, apuvälineiden ja laitteiden asennus- ja huoltoliikkeissä ja tekni-
sen tukihenkilön tehtävissä.

Hyvinvointiteknologia-asentaja -koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten ai-
neiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulun oppi-
misympäristössä ja työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään 
koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku 9
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IT-tukihenkilö

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto • Kajaani

Koulutus on suunnattu it-tukihenkilön ammatista kiinnostuneille. Koulutus an-
taa valmiudet selvittää tietoteknisiä ongelmia ja laitteistojen, ohjelmistojen, lä-
hiverkkojen ja palvelinten hallintaa.

Opintoihin sisältyy mm.

• sähkötekniikan perusteet
• elektroniikan perusteet
• teknisessä tukipalvelussa toimiminen
• tieto- ja viestintätekniikan perustehtävät.

IT-tukihenkilönä voit työskennellä järjestelmäasiantuntijana, alan myyjänä tai 
suunnittelijana.

Koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen 
hankkimista käytännön tehtävissä koulun oppimisympäristössä ja työpaikoil-
la. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai op-
pisopimuksella.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi



Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku 11

Kampaaja

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto • Kajaani, Kuusamo

Koulutus on suunnattu kaikille kauneudenhoitoalasta kiinnostuneille. Koulutuk-
sesta saat monipuoliset perusvalmiudet hiusalan työtehtäviin.

Opintoihisi sisältyy mm.

• hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt
• kampaukset ja ehostus
• värjäyskäsittelyt
• permanenttikäsittelyt
• hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta.

Opintojen jälkeen voit työskennellä kampaajana erilaisissa hius- ja kauneu-
denhoitoalan yrityksissä tai toimia myynti-, koulutus- ja konsultointitehtävis-
sä tehtaiden ja maahantuojien palveluksessa. Kampaajat ovat asiakaspalvelun 
ja hiusalan ammattilaisia, jotka leikkaavat ja värjäävät hiuksia, hoitavat asiak-
kaiden hiuksia ja hiuspohjaa, tekevät permanenttikäsittelyjä, hiuspidennyksiä, 
ehostuksia ja kampauksia.

Kampaajan koulutukseen hakevalla ei saa olla toistuvaa tai kroonista 
käsi-ihottumaa tai astmaa, sillä alalla käsitellään voimakkaita kemikaaleja.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi
Kuusamo • 044 497 5003 • kaokuusamo@kao.fi



Kokki

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto • Kajaani, Kuusamo

Koulutus on suunnattu ravintola- ja catering-alasta kiinnostuneille henkilöille. 
Koulutuksesta saat valmiudet toimia ravitsemisalan ruoanvalmistuksen suunnit-
telu- ja toteuttamistehtävissä  sekä asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä.

Opintoihin sisältyy mm.

• ravitsemispalveluissa toimiminen
• lounas- ja annosruokien valmistus.

Kokkina voit työskennellä ravintoloissa, catering-alalla, henkilöstöravintoloissa,
kahviloissa, pikaruoka- , juhlapalvelu- tai matkailuyrityksissä sekä suurtalouden 
toimipaikoissa.

Kokin koulutus toteutetaan lähiopetusta, henkilökohtaista ohjausta, verkko- ja 
etäopetusta, käytännön harjoituksia, projektiopintoja ja työpaikoilla tapahtu-
vaa koulutusta (koulutussopimus tai oppisopimus) yhdistämällä.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi
Kuusamo • 044 497 5003 • kaokuusamo@kao.fi

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku12
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Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto • Kajaani

Koulutus on suunnattu koneasentajan ammatista kiinnostuneille henkilöille.

Opintoihisi sisältyy muun muassa:

• mekaaniset asennukset
• asennusmittausten suorittaminen
• laakerointien irrotus ja asennus
• voiteluhuolto
• pneumatiikka- ja hydrauliikkajärjestelmien vianhaku sekä kunnossapito.

Koneasentajaksi valmistuttuasi voit työskennellä esim. teknologia-alan yrityk-
sissä koneiden ja laitteiden asennus-, kokoonpano- ja huoltotehtävissä tai ko-
neita ja laitteita valmistavissa teollisuus- ja kunnossapitoyrityksissä.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, koneasentajan koulutus sisältää teo-
riaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön 
tehtävissä koulun oppimisympäristössä ja työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävä 
koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi

Koneasentaja



Koneistaja

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto • Kajaani

Koulutus on suunnattu koneistajan ammatista kiinnostuneille. Koneistajan kou-
lutuksesta saat valmiudet metalliteollisuuden erilaisiin valmistustehtäviin ja 
tuotantolaitosten kunnossapitotehtäviin, NC-koneiden ohjelmointiin sekä eri-
laisten valmistukseen ja kunnossapitoon liittyvien sovellusohjelmien käyttöön.

Opintoihisi sisältyy mm.

• asennuksen ja automaation perustyöt
• koneistuksen perustyöt
• levytöiden ja hitsauksen perustyöt.

Koneistajana voit työskennellä erilaisissa kone- ja metallituoteteollisuuden yri-
tyksissä, kuten konepajoilla, telakoilla, korjaamoissa, verstailla ja tehtailla.

Koneistajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja 
käytännön harjoittelua oppilaitoksen opetushallissa sekä yrityksissä. Työpai-
kalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai oppisopimuk-
sella.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku14
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Kosmetiikkaneuvoja

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto • Kajaani

Koulutus on suunnattu kaikille kauneudenhoitoalasta kiinnostuneille. Kosme-
tiikkaneuvojana asiakaspalvelutaitojen lisäksi hyvä tuotetuntemus sekä työ- ja 
asiakasturvallisuudesta huolehtiminen ovat osaamisesi ydintä.

Opintoihisi sisältyy mm.

• asiakaspalvelu- ja myyntitaidot
• tuotetuntemus
• ihon- ja hiustenhoito

Kosmetiikkaneuvojana voit työskennellä hius- ja kauneudenhoitoalan tuotteita 
ja palveluja tarjoavissa yrityksissä, kuten tavaratalot, apteekit, laivojen ja len-
tokenttien kosmetiikkaosastot, tai maahantuojien myynti- ja koulutustehtävät. 
Kokemuksen kartuttua voit toimia myös kosmetiikka-alan yrittäjänä. Työnku-
vaan voi kuulua esim. asiakkaiden ohjaaminen ihon, hiusten ja kauneuden hoi-
dossa sekä ehostus.

Koulutus sisältää teoriaopintoja ja yhteisten aineiden opiskelua, sekä käytän-
nön harjoittelua oppilaitoksen KAO-HIUS parturi-kampaamossa ja työssäoppi-
mispaikossa.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi



Lastenohjaaja

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto • Kajaani

Koulutus on suunnattu kaikille kasvatus- ja ohjausalasta kiinnostuneille. Hakeu-
tumisvaiheessa selvitetään onko tutkinto sinulle soveltuva. Kaikki hakijat kutsu-
taan soveltuvuuden arviointiin.

Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa sekä lapsen osallisuu-
den ja oppimisen edistämistä.  Lastenohjaaja huolehtii lapsen kokonaisvaltai-
sesta hyvinvoinnista. Opit kohtaamaan työssäsi eri-ikäisiä lapsia ja toimimaan 
yhteistyössä huoltajien kanssa. Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan opetta-
jien ohjauksessa erilaisia työelämäprojekteja esim. lasten ja perheiden tapah-
tumia ja retkiä. Projekteissa hankit osaamista esimerkiksi leikin ohjaamisesta 
eri-ikäisille lapsille.  

Lastenohjaajana voit työskennellä päiväkodeissa, perhepäivähoitajana, koulu-
laisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Voit myös halutessasi suuntautua seura-
kunnan lapsityöhön.

Koulutus sisältää teoriaopintoja ja työelämässä tapahtuvaa oppimista.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi
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Levyseppähitsaaja

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto • Kajaani

Koulutus on suunnattu levyseppähitsaajan ammatista kiinnostuneille. Levysep-
pähitsaajat työskentelevät esimerkiksi konepajoissa, telakoilla, tai rakennustyö-
mailla. Levyseppähitsaajan koulutuksesta saat monipuoliset perusvalmiudet 
alan työtehtäviin.

Opintoihisi sisältyy mm.

• Asennuksen ja automaation perustyöt
• Valmistustyötehtävissä toimiminen
• Hitsaus- ja levytyöt

Levyseppähitsaajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opis-
kelua ja käytännön harjoittelua oppilaitoksen opetushallissa sekä yrityksissä.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku 17
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Lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto • Kajaani, Kuusamo

Koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalasta kiinnostuneille. Kou-
lutus antaa perusvalmiudet ammatin eri tehtäviin ja erikoisosaamista eri asia-
kasryhmien kanssa toimimiseen. 

Lähihoitajan koulutus sisältää mm. teoria opintoja, käytännön hoitotyön kä-
dentaitojen harjoittelua, terveyden edistämisen ja toimintakyvyn tukemisen 
ohjausta. Opettajan ohjauksessa suunnittelet ja toteutat erilaisia työelämäpro-
jekteja esimerkiksi mielekkään toiminnan järjestämistä eri- ikäisille asiakkaille.
Hakeutumisvaiheessa selvitetään, onko tutkinto sinulle soveltuva. Kaikki hakijat 
kutsutaan soveltuvuuden arviointiin.

Opintoihisi sisältyy:
Kasvun ja osallisuuden edistäminen: opit sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan 
perusteita ja alalla toimimista, ohjaustaitoja ja kommunikointitaitoja erilaisten 
asiakasryhmien kanssa. Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen: opit ter-
veyttä ja toimintakykyä edistävää työskentelyä, lääkehoitoa ja eri hoitotoimen-
piteitä

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi
Kuusamo • 044 497 5003 • kaokuusamo@kao.fi

18



Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku 19

Opintojen aikana valitsemasi osaamisalan mukaan hankit erikoisosaamista jos-
takin seuraavista

Ikääntyvien hoito ja kuntoutus (Kajaani): 
Opit huolehtimaan iäkkäiden ihmisten lääkehoidosta ja erilaisista hoitotoimen-
piteistä. Opit kohtaamaan erilaisia ikäihmisiä erilaisissa asuinympäristöissä. 
Opit tuottamaan hyvinvointia elämän loppuvaiheeseen saakka.

Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito (Kajaani ja Kuusamo):
Opit varhaiskasvatuksessa toimimista ja sitä miten lapsen kasvua ja hyvinvoin-
tia edistetään. Opit huomioimaan lasten ja nuorten erilaisia ohjaustarpeita ja 
toimimaan ryhmissä päivittäisissä tilanteissa.

Mielenterveys- ja päihdetyö (Kajaani):
Opit toimimaan mielenterveys- ja päihdetyön asiakas- ja verkostotyössä sekä 
ohjaamaan asiakkaita edistämään terveyttään ja hyvinvointiaan päivittäisessä 
elämässä. Toteutat turvallista lääkehoitoa asiakkaan suunnitelman mukaisesti.

Sairaanhoito ja huolenpito (Kajaani ja Kuusamo): 
Opit toteuttamaan eri sairauksien hoitotyötä ja lääkehoitoa sekä toimimaan 
asiakkaan tarpeiden mukaan. Opit erilaisia hoitotoimenpiteitä ja tarkkailemaan 
asiakkaan toimintakykyä ja elintoimintoja.

Vammaistyö (Kajaani):
Opit vammaisuuden eri muotoja ja vammaisuuden vaikutuksia päivittäiseen 
elämään. Opit erilaisten apuvälineiden käytön ohjaamista sekä puhetta ja kom-
munikaatiota tukevia menetelmiä. Toteutat turvallista lääkehoitoa asiakkaan 
suunnitelman mukaisesti



Liikuntaneuvoja

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku

Liikunnanohjauksen perustutkinto • Vuokatti

Koulutus on suunnattu urheilusta ja liikuntaneuvojan ammatista kiinnostuneille. 
Liikuntaneuvojan koulutuksesta saat valmiudet toimia liikunnan ammattilaise-
na, jonka osaamisen ytimessä on liikunnan ohjaaminen sekä tapahtumien jär-
jestäminen.

Opintoihisi sisältyy mm.

• erilaisten liikuntamuotojen ja lajien hallintaa
• liikuntaohjelmien laatimista
• liikunta- ja kilpailutapahtumien järjestämistä.

Liikuntaneuvojan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua 
ja käytännön harjoittelua Vuokatti Sportin monipuolisessa harjoitteluympäris-
tössä sekä yrityksissä. Opiskelijat koulutukseen valitaan koulumenestyksen ja 
pääsykokeen perusteella. Koulutukseen ei voi tulla valituksi, jos ei osallistu pää-
sykokeisiin.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi
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Maarakennuskoneenkuljettaja

Rakennusalan perustutkinto • Kajaani

Koulutus on suunnattu maarakennuskoneenkuljettajan ammatista kiinnostu-
neille henkilöille. Koulutuksesta saat valmiudet käyttää ja huoltaa maaraken-
nuskoneita turvallisin työmenetelmin.

Opintoihin sisältyy mm.

• maarakennuskoneiden käyttöä ja huoltoa
• maarakennuskoneiden 3D-ohjausta
• maa-ainesten kuljetusta (BC-luokan ajokortti suoritetaan koulutuksen aikana)

Maarakennuskoneenkuljettajana voit työskennellä piha- ja ympäristörakenta-
misen, kunnallistekniikan rakennustöiden, vesihuollon hoito- ja ylläpitotehtä-
vien, asfalttipäällysteen levitystehtävien parissa työntekijänä tai yrittäjänä.

Maarakennuskoneenkuljettajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten ai-
neiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulun oppi-
misympäristössä ja työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään 
koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Huom! Koulutukseen haetaan jatkuvan haun kautta.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi
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Maaseutuyrittäjä

Maatalousalan perustutkinto • Kajaani

Koulutus on suunnattu maatalousalasta ja työkoneista kiinnostuneille. Koulu-
tuksesta saat hyvät perusvalmiudet maaseutuyrittäjänä tai työkoneenkuljetta-
jana toimimiseen. Oppiminen tapahtuu käytäntöpainotteisesti.

Opintoihisi sisältyy mm.
 
• erilaisiin koneisiin sekä niiden huoltoon perehtymistä 
• maaseutuyrittämistä 
• maatalouden käytännön konetöitä 
• peltotöitä

Lisäksi valintasi mukaan esimerkiksi
 
• luonnonmukaista tuotantoa 
• maatalouskoneiden mm. traktorin käyttöä ja huoltoa 
• hevosen hoitoa 
• lypsykarjan hoitoa

Koulutuksessa suoritat alalla työskentelyn vaatimat luvat ja kortit.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi
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Matka-asiantuntija

Matkailualan perustutkinto • Kajaani, Kuusamo

Matka-asiantuntijan koulutus on suunnattu matkailualasta kiinnostuneille. Kou-
lutuksesta saat valmiudet toimia myynti- ja neuvontatehtävissä matkailualalla 
sekä opastaa asiakkaita matkapalvelujen ostamisessa.

Opintoihisi sisältyy mm.

• asiakaspalvelua
• matkailuenglantia ja -ruotsia
• tieto- ja viestintätekniikkaa
• suullista ja kirjallista viestintää
• markkinointia
• yrittäjyyttä.

Matka-asiantuntijana voit työskennellä matkailun myynti- ja neuvontaorgani-
saatioissa, matka- tai matkailutoimistoissa, myyntipalveluissa, matkailukeskuk-
sissa, keskusvaraamoissa, liikenneyhtiöissä tai myynti- ja neuvontapisteissä.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi
Kuusamo • 044 497 5003 • kaokuusamo@kao.fi
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Matkailupalvelujen tuottaja

Matkailualan perustutkinto • Kajaani, Kuusamo

Matkailupalvelujen tuottaja -koulutus on suunnattu matkailualasta kiinnostu-
neille. Koulutuksesta saat valmiudet toimia matkailupalvelujen tuotteistami-
seen ja toteuttamiseen liittyvissä ohjelma- ja asiakaspalvelutehtävissä.

Opintoihisi sisältyy mm.

• asiakaspalvelua
• matkailuenglantia- ja -ruotsia
• markkinointia ja myyntiä
• eläinten, varusteiden ja välineiden huoltoa ja hoitoa.
 
Matkailupalvelujen tuottajana voit työskennellä matkailukeskusten ja -alueiden 
yrityksissä tai organisaatioissa, ohjelmapalveluyrityksissä, hotelleissa tai maa-
tilamatkailuyrityksissä.

Matkailupalvelujen tuottajan koulutus toteutetaan lähi-, verkko- ja etäopetusta, 
käytännön harjoituksia, projektiopintoja ja työpaikoilla tapahtuvaa koulutusta 
(koulutussopimus tai oppisopimus) yhdistämällä.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi
Kuusamo • 044 497 5003 • kaokuusamo@kao.fi
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Mediapalvelujen toteuttaja

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto • Kajaani

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnossa opiskelija voi suorittaa au-
diovisuaalisen viestinnän tai julkaisutuotannon osaamisalan. Tutkinnon suorit-
taneella on valmiudet toimia esimerkiksi media-, peli- ja viestintätuotteiden 
suunnitteluun, valmistamiseen, tuottamiseen ja markkinointiin liittyvissä teh-
tävissä.

Opintoihisi sisältyy mm.

• alan ammattiohjelmien käyttöä
• painotuotteita, verkkojulkaisu ja sosiaalista mediaa
• valo- ja videokuvausta ja editointia
• www-sivujen tekemistä
• graafisen ilmaisun perusteita
• pelien suunnittelua ja toteuttamista

Mediapalvelujen toteuttaja voi työskennellä mainos- ja viestintätoimistoissa, 
mediataloissa, tuotantoyhtiöissä, pelituotantoyrityksissä, verkkosivujen valmis-
tuksessa tai video- ja elokuvatuotannoissa. Koulutus sisältää teoriaopintoja, 
yhteisten aineiden opiskelua ja käytännön harjoittelua oppilaitoksen oppimis-
ympäristöissä sekä yrityksissä.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi
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Merkonomi

Liiketoiminnan perustutkinto • Kajaani, Kuusamo

Koulutus on suunnattu merkonomin ammatista kiinnostuneille. Asiakaspalve-
lun ja myynnin opinnoista saat monipuoliset valmiudet asiakaspalvelun, myyn-
nin ja markkinointiviestinnän tehtävissä toimimiseen.

Opintoihisi sisältyy mm.

• asiakaspalvelu ja myynti
• sähköinen kaupankäynti
• tuotetuntemus ja tuotteiden esittely
• mainonnan ja kampanjoiden suunnittelu ja toteutus
• esitteiden, julkaisujen ja ilmoitusten tekeminen
• somistus
• tapahtumien järjestäminen.

Merkonomin koulutuksessa painotetaan työelämälähtöistä oppimista, jossa tai-
toja harjoitellaan erilaisissa projekteissa ja yritysmäisessä oppimisympäristös-
sä. Osaamista hankitaan niin itsenäisesti, ryhmissä, ohjauksessa, kuin verkon ja 
somen välitykselläkin. Opintoihin kuuluu myös työpaikalla tapahtuvaa oppimis-
ta joka toteutetaan alan yrityksissä.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi
Kuusamo • 044 497 5003 • kaokuusamo@kao.fi

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku
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Metsäkoneenkuljettaja

Metsäalan perustutkinto • Kajaani

Koulutus on suunnattu metsäalasta, teknologiasta ja metsäkoneenkuljettajan 
ammatista kiinnostuneille. Koulutuksesta saat valmiudet toimia metsäkoneen-
kuljettajana ja tehden koneellista puunkorjuuta hakkuutyömaalla: työvaiheita 
ovat puunkaato, runkojen karsinta ja katkonta sekä kuormaus ja kuljetus met-
sästä tienvarteen. Hankit osaamista myös metsäkoneiden kunnossapidosta.

Opintoihisi sisältyy mm.

• Talousmetsien käsittely, Kajaani
• Metsätraktorin käyttö, Kajaani
• Metsäkoneiden kunnossapito, Kajaani
• Koneellinen puutavaran valmistus, Toivala
• Muuntokoulutus ajokoneenkuljettaja, Toivala.

Kajaanissa alkava metsäkoneenkuljettajakoulutus järjestetään Savon ammat-
tiopiston ja Kainuun ammattiopiston yhteistyönä. Puutavaran lähikuljetukseen 
(ajokone) suuntautuvien opiskelijoiden opetus järjestetään Kajaanissa. Hak-
kuukoneenkuljettajaksi suuntautuvien opiskelijoiden toinen opiskeluvuosi to-
teutetaan Siilinjärven Toivalassa. Metsäkoneenkuljettaja -koulutukseen hae-
taan yhteishaussa Savon ammattiopiston SAKKYn kautta.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi
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Muusikko

Musiikkialan perustutkinto • Kajaani

Musiikkialan perustutkinto on suunnattu musiikkialasta kiinnostuneille hen-
kilöille, jotka haluavat valmistua muusikon ammattiin tai suuntautua alan jat-
ko-opintoihin. Opiskelu ja alalla toimiminen edellyttävät ryhmätyövalmiuksia, 
musiikillista sopeutumiskykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn ja vas-
tuunottoon. Hakijoilta vaaditaan edeltävinä opintoina vähintään peruskoulun 
oppimäärä sekä musiikilliset valmiudet ja taidot.

Opintoihin sisältyy mm.

• pääinstrumenttitaitojen kehittäminen sekä sivuinstrumenttiopinnot
• erilaisissa esityskokoonpanoissa toimiminen
• musiikin teoria-, bisnes- ja työelämäopintoja
• musiikkiteknologiaa ja musiikin tekemistä

Valmistuttuasi voit työskennellä erilaisissa kokoonpanoissa, toimia musiikin 
palvelu- ja tuotantotehtävissä sekä musiikkialan viestintään liittyvissä tehtävis-
sä. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja 
yliopistoihin.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi

Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku28
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Nuoriso- ja yhteisöohjaaja

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto • Kajaani

Koulutus on suunnattu kaikille kasvatus- ja ohjausalasta kiinnostuneille. Hakeu-
tumisvaiheessa selvitetään onko tutkinto sinulle soveltuva. Kaikki hakijat kutsu-
taan soveltuvuuden arviointiin.

Opintoihisi sisältyy teoriatietoa nuoruudesta sekä nuoren, ryhmän ja yhteisön 
ohjaamisesta. Opit tukemaan nuoren osallisuutta ja ohjaamaan erilaisissa ym-
päristöissä erilaisilla menetelmillä esimerkiksi pelien ja digitaalisuuden avulla. 
Opit suunnittelemaan ja toteuttamaan opettajien ohjauksessa erilaisia työelä-
mäprojekteja esimerkiksi nuorten tapahtumia, retkiä ja leirejä.

Nuoriso- ja yhteisöohjaajana voit työskennellä nuorisotyössä, järjestöissä sekä 
koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa.

Koulutus sisältää teoriaopintoja ja työelämässä tapahtuvaa oppimista.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi
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Ohjelmistokehittäjä

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto • Kajaani

Koulutus on suunnattu ohjelmistokehittäjän ammatista kiinnostuneille. Koulu-
tus antaa valmiudet työskentelyyn ICT-alalla tietojärjestelmien ja ohjelmien ke-
hittämisprojekteissa sekä tietotekniikan erikoisosaamista vaativissa tehtävissä.  
Ohjelmistokehittäjä on ongelmanratkaisija, joka tuntee tietotekniikan ja ohjel-
mistot perusteellisesti.

Ohjelmistokehittäjänä työnkuvasi on monipuolinen ja vaihtelee erilaisten työ-
ympäristöjen mukaan. Ohjelmistokehittäjänä toimiessasi esimerkiksi suunnit-
telet, ohjelmoit, testaat, dokumentoit ja ylläpidät erilaisia ohjelmistoja, kuten 
pelejä, sovelluksia ja verkkosivuja.  Työnteko perustuu asiantuntemuksen lisäksi 
kiinnostukseen jatkuvasti kehittyvää alaa kohtaan, pitkäjänteisyyteen sekä on-
gelmanratkaisu- ja yhteistyötaitoihin.

Toteutus ja kesto
Koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen 
hankkimista käytännön tehtävissä koulun oppimisympäristössä ja työpaikoil-
la. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai op-
pisopimuksella.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi
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Prosessinhoitaja

Prosessiteollisuuden perustutkinto • Kajaani

Koulutuksesta saat valmiudet toimia prosessiteollisuudessa eri alojen tuotan-
non käyttö- ja käynnissäpitotehtävissä.

Opintoihin sisältyy mm.

• tuotantoprosessien käynnissäpito
• kemianteollisuuden yksikköprosessien hallinta
• tuotantoprosessien hallinta ja prosessin ohjaaminen
• tuotantoprosessissa toimiminen
• hydrometallurgisten prosessien hallinta.

Prosessinhoitajana voit työskennellä erilaisten tuotteiden valmistusprosessien 
ja niihin liittyvien laitteiden ohjaus-, valvonta- ja hoitotehtävissä teollisuuden 
alan yrityksissä. Koulutus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. 
Opintojen kesto määräytyy oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuun-
nitelman mukaisesti.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi
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Putkiasentaja

Talotekniikan perustutkinto • Kajaani

Koulutus on suunnattu putkiasentajan ammatista kiinnostuneille. Koulutukses-
ta saat monipuoliset tiedot ja taidot putkiasentajan ammatissa toimimiseen.

Opintoihin sisältyy mm.

• putkialan perustyöt
• lämmityslaitteiden ja lämmitysputkistojen asentaminen
• vesi- ja viemärikalusteiden sekä -putkien asentaminen
• järjestelmien säätäminen ja mittaaminen
• putkien liittäminen hitsaamalla ja juottamalla.

Putkiasentajana voit työskennellä esimerkiksi LVI-urakoita tekevän yrityksen 
palveluksessa, kiinteistöjen huollossa, sekä kuntien vesi-, viemäri- ja energia-
laitosten palveluksessa. Voit toimia myös itsenäisenä yrittäjänä tai laitteiden 
myyntiedustajana.

Putkiasentajan koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja 
osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulun oppimisympäristössä ja 
työpaikoilla. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuk-
sella tai oppisopimuksella.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi
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Puutarhuri

Puutarha-alan perustutkinto • Kajaani

Koulutuksesta saat valmiudet toimia puutarhurin tehtävissä ja syvempää osaa-
mista kukka- ja puutarhakaupasta tai puutarhatuotannosta. Voit valita kahdes-
ta osaamisalasta: kukka- ja puutarhakaupan osaamisala tai puutarhatuotannon 
osaamisala.

Seppälässä toimit työelämälähtöisessä oppimisympäristössä, jossa pääset 
työskentelemään kasvihuoneessa, puutarhamyymälässä sekä koulutilan piha- 
ja puistoaluilla. Seppälässä sijaitsee maailman pohjoisin vertikaalipuutarha, jos-
sa opiskelijat työskentelevät yhteistyössä yritysten kanssa.

Opintoihisi sisältyy mm.

• asiakaspalveluosaamista
• kasvituntemusta
• teknologiaosaamista
 
Puutarhurina voit toimia kukka- ja puutarhakaupassa tuotteiden ja palveluiden 
myyntitehtävissä, viljelijänä puutarhatuotannossa tai viherrakentamisen tai vi-
heralueiden kunnossapitotehtävissä. Koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten 
aineiden opiskelua ja osaamisen hankkimista käytännön tehtävissä koulutilalla 
ja työpaikalla.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi
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Sähköasentaja

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto • Kajaani, Kuusamo

Koulutus on suunnattu sähkö- ja automaatioalasta kiinnostuneille. Sähköasen-
tajan koulutukseen hakeutuvalla tulee olla myös työtehtävien edellyttämä väri-
näkökyky. Koulutuksesta saat monipuoliset valmiudet sähköasentajan työteh-
tävissä toimimiseen.

Opintoihin sisältyy mm.

• sähkötekniikan perusteet
• elektroniikan perusteet
• tietotekniikka
• sisäjohtoasennukset
• kiinteistöjen sähköasennukset
• automaatiotekniikka
• ohjaus- ja valvontajärjestelmät.

Sähkösentajana voit työllistyä sähköasennusyritysten, teollisuuden ja sähkö-
laitosten palvelukseen tai ryhtyä myös itsenäiseksi yrittäjäksi. Sähköasentajan 
koulutuksen aikana osaamista hankitaan tekemällä oppien oppilaitoksen omis-
sa oppimisympäristöissä ja kyseessä olevissa ammattialan yrityksissä.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi
Kuusamo • 044 497 5003 • kaokuusamo@kao.fi

Sähköasentaja
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Rakennusalan perustutkinto • Kajaani, Kuusamo

Koulutus on suunnattu talonrakentajan tehtävistä kiinnostuneille henkilöille. 
Talonrakentajan koulutuksesta saat monipuoliset valmiudet rakennusalan työ-
tehtävissä toimimiseen.

Opintoihin sisältyy mm.

• perustusvaiheen töitä
• betoni- ja raudoitustöitä
• runkovaiheen töitä
• vesikattotöitä
• julkisivu- ja sisustusvaiheen töitä
• muuraus- ja laatoitustöitä
• kalusteasennusta ja listoitustöitä.
• ovi- ja ikkuna-asennuksia.

Talonrakentajana voi työskennellä rakennusliikkeiden, rakennusaine-, element-
ti- ja rakennuspuusepänteollisuuden sekä valtion ja kuntien palveluksessa tai 
toimia itsenäisenä yrittäjänä. Talonrakentajan koulutus koostuu käytännön har-
joituksista oppilaitoksen opetushallissa ja oikeissa rakennustyömaakohteissa.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi
Kuusamo • 044 497 5003 • kaokuusamo@kao.fi

Talonrakentaja



Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku36

Tarjoilija

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto • Kajaani, Kuusamo

Koulutus on suunnattu ravintola- ja catering-alasta kiinnostuneille henkilöille. 
Koulutuksesta saat valmiudet toimia ravitsemisalan asiakaspalvelun ja tarjoilun 
suunnittelu-, toteuttamis- ja myyntitehtävissä.

Opintoihin sisältyy mm.

• Asiakaspalvelu ja myynti
• Annosruokien ja juomien tarjoilu.

Tarjoilijana voit työskennellä ravintoloissa, henkilöstöravintoloissa, pubeissa, 
yökerhoissa, liikenneasemilla, kahviloissa, pikaruoka-, juhlapalvelu- tai matkai-
luyrityksissä sekä suurtalouden toimipaikoissa.

Tarjoilijan koulutus toteutetaan lähiopetusta, henkilökohtaista ohjausta, verk-
ko- ja etäopetusta, käytännön harjoituksia, projektiopintoja ja työpaikoilla ta-
pahtuvaa koulutusta (koulutussopimus tai oppisopimus) yhdistämällä.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi
Kuusamo • 044 497 5003 • kaokuusamo@kao.fi
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Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto • Kajaani

Koulutus on suunnattu tietoverkkoasentajan ammatista kiinnostuneille. Koulu-
tuksesta saat valmiudet tietoliikennelaitteiden ja -verkkojen asentamiseen ja 
ylläpitoon.

Opintoihin sisältyy mm.

• sähkötekniikan perusteet
• elektroniikan perusteet
• tietotekniikka
• tietoliikennetekniikka ja tietoverkot
• tietokonetekniikka.

Tietoverkkoasentajana voit työskennellä tietoliikenneverkkojen- laajakaistojen, 
langattomien verkkojen tai taloautomaatio asennustehtävissä.

Koulutus sisältää teoriaopintoja, yhteisten aineiden opiskelua ja osaamisen 
hankkimista käytännön tehtävissä koulun oppimisympäristössä ja työpaikoil-
la. Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään koulutussopimuksella tai op-
pisopimuksella.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi

Tietoverkkoasentaja
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Turvallisuusvalvoja

Turvallisuusalan perustutkinto • Kajaani

Koulutuksesta saat valmiudet toimia onnettomuus-, vaara- ja vahinkotilanteissa, 
sekä rikollisen toiminnan torjumiseksi erilaisissa turvallisuusalan tehtävissä. Opin-
noissa perehdyt riskiarviointiin, turvallisuussuunnitteluun ja turvallisuuden yllä-
pitämiseen. Koulutus tarjoaa myös hyvät jatko-opiskelumahdollisuudet julkisen 
sektorin ammatteihin, mm. poliisin, palo- ja pelastustoimen ja vankeinhoidon am-
matteihin. Voit valita opintojen aikana kolmesta opintopolkusta;

• vartija ja järjestyksenvalvoja
• turvatekniikka sekä 
• pelastustoiminta.

Pelastustoimintaan painottuvalla opintopolulla syvennyt sammutus-, savusukel-
lus- ja ensivastetoimintaan ja ympäristöturvallisuuteen. Kurssit ovat yhteensopi-
via Suomen pelastusalan keskusjärjestön (SPEK) vaatimusten kanssa. Pelastustoi-
mintaan suuntautuvan terveydentila tulee olla työn vaatimuksiin nähden riittävä. 
Terveydellisiin vaatimuksiin kuuluvat mm. terveystarkastus, FireFit-testi, toimin-
takykytesti ja lihaskuntotesti, jotka täytyy läpäistä hyväksytysti. Muita pääsyko-
keita ei jatkossa ole turvallisuusalalle. Turvallisuusvalvojana voit toimia erilaisissa 
vartiointitehtävissä, pelastustoimessa, turvatekniikan suunnittelu-, asennus- ja yl-
läpitotehtävissä, vastaanotto- ja vahtimestaripalvelussa tai turvatarkastuksessa.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi
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Vastaanottovirkailija

Matkailualan perustutkinto • Kajaani, Kuusamo

Vastaanottovirkailijan koulutus on suunnattu matkailualasta kiinnostuneille. 
Koulutuksesta saat valmiudet toimia majoitusliikkeiden asiakaspalvelutehtävis-
sä, matkailutuotteiden ja -palvelujen myynnissä ja neuvontatehtävissä.

Opintoihisi sisältyy mm.

• asiakaspalvelua ja myyntiä
• tuotteistamista
• matkailuenglantia ja -ruotsia
• opastuspalveluita
• yrittäjyyttä.

Vastaanottovirkailijana voit työskennellä hotelleissa tai muissa majoitusliikkeis-
sä. Vastaanottovirkailijan koulutus toteutetaan lähi-, verkko- ja etäopetusta, 
käytännön harjoituksia, projektiopintoja ja työpaikoilla tapahtuvaa koulutusta 
(koulutussopimus tai oppisopimus) yhdistämällä.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi
Kuusamo • 044 497 5003 • kaokuusamo@kao.fi
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TUVA-Koulutus

Kajaani, Kuusamo

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus eli TUVA-koulutus on suunnattu 
sekä oppivelvollisille että muille valmentavaa koulutusta tarvitseville joilla ei 
ole suoritettuna toisen asteen tutkintoa. Koulutuksen kesto on enintään vuosi, 
mutta opiskelija voi siirtyä jo aiemmin ammatillisiin opintoihin tai lukioon, kun 
hän on saavuttanut tarvittavat valmiudet ja tietää, mitä haluaa opiskella.

TUVA-koulutuksen aikana opiskelija voi tarkentaa suunnitelmiaan jatko-opin-
noista, korottaa perusopetuksen arvosanoja, suorittaa kesken jääneen perus-
opetuksen oppimäärän loppuun ja opiskella osia ammattillisesta- ja lukion 
koulutuksesta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuun-
nitelma opiskelijan valmiuksien ja tavoitteiden perusteella. 

Koulutuksessa vahvistetaan opiskelutaitoja ja elämänhallintaa. Maahanmuut-
tajataustaisten opiskelijoiden täytyy osata suomea niin hyvin, että he voivat 
hyötyä valmentavan koulutuksen opiskelusta ja heillä on mahdollisuus saavut-
taa tarvittavat valmiudet toisen asteen opiskeluun valmentavan koulutuksen 
aikana. TUVA-koulutukseen ei voi saada opiskeluaikaista oleskelulupaa, joten 
hakijalla pitää olla voimassa oleva oleskelulupa Suomessa.

Lisätietoa koulutuksesta:

Kajaani • 040 165 0010 • yhteishaku@kao.fi
Kuusamo • 044 497 5003 • kaokuusamo@kao.fi

yhdessä!
Innostutaan



Kaikki toisen asteen ammatilliset tut-
kinnot ovat perustutkintoja, jotka on 
tarkoitettu peruskoulun tai vastaa-
van suorittaneille. Tutkinnot antavat 
sinulle ammatillisen pätevyyden alan 
perusosaamista edellyttäviin tehtä-
viin. Opiskelujen laajuus on 180 osp 
(=osaamispiste).

Osa opinnoista toteutetaan erilai-
sissa työtehtävissä, joissa osaaminen 
osoitetaan näytöillä. Näytöt sijoittu-
vat koko koulutuksen ajalle ja ne jär-
jestetään yhteistyössä työpaikkojen 
kanssa tai oppilaitoksen omissa oppi-
misympäristöissä.

Tavoitteenamme on antaa opiskelijalle 
mahdollisuus opiskella täysipainoisesti 
ja siirtyä valmistumisen jälkeen työ-
elämään tai jatko-opintoihin. 

Ohjauksella ja tuella autamme sinua 
kokonaisvaltaisessa kehittymisessä 
ja erityisesti ammatillisessa kehitty-
misessä. Henkilökunnaltamme saat 
tukea ja tietoa opintojen suunnit-
telusta, opiskelun rahoittamisesta, 
asumisesta, terveydenhoidosta ja 
monesta muusta asiasta. 

Kiinnitämme opetuksessa huomiota 
oppimisvalmiuksiltaan ja -tavoiltaan 
yksilöllisiin opiskelijoihin. Tarvittaessa 
suunnittelemme erilaisia tukitoi-
mia yhteistyössä opiskelijan, huolta-
jien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden 
kanssa. Käytössämme olevia opetuk-
sellisia tukitoimia ovat yksilöohjaus, 
samanaikais- ja pienryhmäopetus, 
työpainotteinen opetus ja tutkinto-
koulutukseen valmentava koulutus 
eli TUVA-koulutus.

Ammatillinen perustutkinto antaa 
yleisen jatko-opintokelpoisuuden 
korkeakouluihin, joihin kuuluvat 
ammattikorkeakoulut ja yliopistot.

Ammatillinen lisäkoulutus  tarjoaa 
sinulle mahdollisuuden saada koulu-
tusta ja suorittaa tutkintoja missä vai-
heessa elämää tahansa. Lisäkoulutus 
voi olla myös tutkintoon johtamatonta.  
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 
on tarkoitettu eri alojen ammattilai-
sille, jotka haluavat osoittaa käytän-
nön ammattitaitonsa ja -pätevyytensä.
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yhdessä!
Innostutaan
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Vakuutukset

Oppilaitoksella on sekä pakollinen 
että vapaaehtoinen opiskelijava-
kuutus. Pakollinen vakuutus kattaa 
työssäoppimisen, työssäoppimis-
matkat ja työskentelyn työnope-
tuksessa. Vapaaehtoinen vakuutus 
kattaa teoria- ja liikuntatunnit, kou-
lumatkat, koulun järjestämät retket 
ja urheilutilaisuudet.

Terveyspalvelut

Oppilaitoksella on järjestetty ter-
veydenhuolto. Ensimmäisen vuoden 
opiskelijat kutsutaan terveystarkas-
tukseen lukuvuoden aikana.

KAO:n alueet, tilat, tilaisuudet ja ajo-
neuvot sekä opiskeluun välittömästi 
liittyvät oppimistilat ovat savuttomia 
ja kaikkien tupakkatuotteiden käyttö 
on kielletty. Savuttomuus koskee 
kaikkia opiskelijoita, henkilökuntaa ja 
myös vierailijoita. Oppilaitoksemme 
henkilöstö ja terveydenhoitajat tuke-
vat opiskelijoita tupakoinnin lopetta-
misessa. Lue lisää www.kao.fi.

Koulumatkatuki

Koulumatkatuki korvaa päivittäis-
ten koulumatkojen kustannuksia. 
Voit saada koulumatkatukea ensi-
sijaisesti julkisella liikenteellä mat-
kustamiseen tai koulukuljetukseen. 
Jos et voi käyttää julkista liikennettä 
tai koulukuljetusta, voit saada tukea 
itse järjestettyyn kulkutapaan, esi-
merkiksi omalla autolla kulkemiseen. 

Mikäli sinulla on oikeus maksut-
tomaan koulutukseen (oppivel-
vollinen), voit saada tukea, jos 
päivittäinen koulumatkasi yhteen 
suuntaan on vähintään 7 km. Mikäli 
sinulla ei ole oikeutta maksuttomaan 
koulutukseen, voit saada tukea, jos 
koulumatkasi on yhteen suuntaan 
vähintään 10 km. Koulumatkatuen 
myöntää KELA. Täytä koulumatka-
tukihakemus ja toimita se opinto-
toimistoon, josta saat tarvittavan 
todistuksen Waltti-liikenteen tai Mat-
kahuollon bussikorttia varten.

Opintoraha

Voit saada opintoihisi opintorahaa 
seuraavasta kuukaudesta lukien, 
jona täytät 17 vuotta. Opintorahan 
suuruuteen vaikuttavat ikä, asumis-
muoto, siviilisääty, oppilaitos ja jos-
sain tapauksissa myös vanhempien 
tulot. Lue lisää www.kela.fi.

Asumistuki

Suomessa vuokralla asuva opiskelija 
voi saada yleistä asumistukea. Asumis-
tukea voivat saada myös omistusasun-
nossa asuvat. Lue lisää www.kela.fi.

Opintolainan valtiontakaus

Voit rahoittaa opintojasi myös otta-
malla pankista opintolainaa. Maksat 
lainan takaisin opintojen päätyt-
tyä. Takauksen määrään vaikutta-
vat ikäsi ja se, missä opiskelet. Lue 
lisää www.kela.fi



Opiskelijan hyvinvointipalvelut

Kuraattori
Kuraattorit tarjoavat opiskelijoille 
henkilökohtaista ohjauspalvelua 
oppilaitoksen kaikissa toimipaikoissa.

Hyvinvointiryhmä (HVR)
Hyvinvointiryhmät toimivat Kainuun 
ammattiopiston kaikissa toimipis-
teissä. Ryhmään kuuluvat keskei-
set opiskelijoiden kanssa toimivat 
henkilöt.

Opinto-ohjaaja
Jokaisella koulutusalalla on ainakin 
yksi opinto-ohjaaja, joka auttaa sinua 
koulutuksen aikana hakeutumisvai-
heesta valmistumiseen saakka sekä 
neuvoo valmistumisen jälkeisissä 
valinnoissa.

Opintosihteeri
Oppilaitoksen opintosihteerit pal-
velevat sinua opiskeluun liittyvissä 
asioissa mm. opintotuki-, koulu-
matkatuki- ja opiskeluajan asumis-
asioissa. Voit pyytää opintosihteeriltä 
myös opiskelutodistuksen.

Ruokailu

Tarjoamme sinulle yhden maksut-
toman aterian koulupäivänä. Luon-
nonvara-alan opiskelijat saavat kaksi 
ateriaa ja aamupalan. Vuokatin lii-
kunta-alan opiskelijat saavat kolme 
ateriaa päivässä.

Opiskelijayhdistys Kajaction ry

Opiskelijakilta Kajaction käyttää 
opiskelijoiden äänivaltaa oppilai-
tokseen ja opiskeluun liittyvissä 
asioissa. Yhdistyksen tarkoituksena 
on myös kasvattaa jäseniensä yhteis-
henkeä ja edistää hyviä harrastuksia. 
KAO:n opiskelijat ovat automaatti-
sesti Kajactionin jäseniä.

Sakki ry ja OSKU ry

Halutessasi voit liittyä Suomen 
Ammattiin opiskelevien Keskuslii-
ton, SAKKI ry:n jäseneksi sekä Suo-
men opiskelija-allianssi OSKU ry:n 
jäseneksi. Jäsenillä on mahdollisuus 
saada valtakunnallinen opiskelija-
kortti, jolla saa monia etuja, kuten 
opiskelija-alennukset VR:ltä ja Mat-
kahuollolta.

Virkistystä vapaa-ajasta

Mielekäs vapaa-aika virkistää ja 
antaa energiaa arkiseen aherruk-
seen. Vapaa-ajalle KAO järjestää 
erilaisia kerhoja ja liikuntamahdolli-
suuksia. Liikuntalajeina on zumbaa, 
keilailua, lentopalloa, salibandya, 
futsalia, koripalloa, jalkapalloa ja 
pilatesta sekä kerhoissa esimer-
kiksi metallitöitä tai elektroniikkaa. 
Voit harrastaa lajiasi muiden kanssa 
KAO:n joukkueissa tai kokeilla itse 
jotakin uutta. Joukkueita on sekä 
tytöille että pojille ja niitä vetävät 
liikunnanopettajat tai harrastetuto-
rit.
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Opiskelukustannukset

Opiskelukustannukset vaihtelevat koulutus-
ohjelmittain 300 – 1000 euron välillä.

Asuminen opiskelija-asuntolassa

Kainuun ammattiopiston opiskelijoilla on mah-
dollisuus hakeutua asumaan maksuttomaan 
opiskelija-asuntolaan. Asuntolat sijaitsevat 
Kajaanissa, Vuokatissa sekä Kuusamossa.

Asuntolapaikkoja on Kajaanissa 284, Vuoka-
tissa 64 ja Kuusamossa 80. Yhteisissä tiloissa 
asukkailla on käytössään saunat, vapaa-ajan 
tilat sekä pesutuvat, joissa on kuivauskaapit.

Yhteystiedot ja asuntolaohjaajat
 
Kajaani
Opintie 2, 87100 Kajaani
Tuula Hovirinne, p. 044 327 6473

Opintie 3, 87100 Kajaani
Timo Vanhatalo, p. 044 327 6478

Ketunpolku 5, 87100 Kajaani
Timo Vanhatalo, p. 044 32764378

Seppälä, Kirkkoahontie 115, 87910 Linnantaus
Fatima Selimi, p. 044 526 6787 

Vuokatti
Opistontie 2, 88610 Vuokatti
Miikka Rönkä, p. 040 185 5178

Kuusamo 
Apajatie 6 A-C, 93600 Kuusamo
Olavi Sääskilahti, p. 044 497 5076
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Yhteishaku

Perusopetuksen jälkeisen koulu-
tuksen yhteishaku on tarkoitettu 
peruskoulun päättäville tai sen jo 
päättäneille hakijoille, jotka eivät ole 
perusopetuksen jälkeen suorittaneet 
ammatillista tutkintoa, lukion oppi-
määrää tai korkeakoulututkintoa.

Yhteishakuun kuuluvaan koulutuk-
seen haetaan netin kautta: 
www.opintopolku.fi. 

Yhteishaun hakulomakkeen voi täyt-
tää vain kerran, joten kaikki halutut 
koulutukset valitaan samalle lomak-
keelle.

Hakuaika

Vuoden 2023 yhteishaun hakuaika 
on 21.2. - 21.3.2023

Ole huolellinen määräaikojen suh-
teen. Myöhästyneitä hakemuksia ei 
käsitellä.

Millä todistuksella haetaan?

Perusopetuksen suorittaneet hake-
vat perusopetuksen päättötodis-
tuksella.

Pääsyvaatimukset

Pohjakoulutusvaatimuksena amma-
tillisiin perustutkintoihin on perus-
opetuksen (peruskoulun) tai sitä 
vastaavan aikaisemman oppimäärän 
suorittaminen tai vastaavat opinnot 
ulkomailla. 

Opiskelijaksi voidaan ottaa myös 
henkilö, joka ei ole suorittanut vaa-
dittavaa pohjakoulutusta tai tutkin-
toa, mutta jolla koulutuksen järjestäjä 
katsoo muutoin olevan riittävät edel-
lytykset koulutuksesta suoriutu-
miseen. Erityisestä syystä voidaan 
koulutukseen valita myös oppivel-
vollisuuskoulun keskeyttäneitä vähin-
tään 17-vuotiaita hakijoita.

Yhteishakuohjeet
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Opiskelijaksi 
ottamisen perusteet

Ammatillisen perustutkintokoulutuk-
sen opiskelijaksi ottamisessa nouda-
tetaan opetus- ja kulttuuriministeriön 
antamaa asetusta opiskelijaksi 
ottamisen perusteista. Opiskelijat 
valitaan heidän esittämän hakutoi-
vejärjestyksen ja saamansa valinta-
pistemäärän perusteella.

Yhteishaun hakukohteet

Hakukohteina ovat suurimmaksi 
osaksi perustutkinnot. Perustutkin-
non osaamisalavalinta tehdään vasta 
opiskelun alkaessa. Esim. kokiksi tai 
tarjoilijaksi haluava hakee ravintola- 
ja catering-alan perustutkintoon ja 
suuntautuminen valitaan ensimmäi-
sen opiskeluvuoden aikana.

Hakutoivejärjestys

Yhteishaussa voi hakea enintään 
seitsemään koulutukseen. Hakulo-
makkeella koulutukset järjestetään 
mieluisuusjärjestykseen hakulomak-
keen nuolipainikkeilla siten, että ensi-
sijainen hakutoive on lomakkeella 
ylimpänä.  

Hakija voi tulla valituksi vain ylim-
pään hakutoiveeseen, johon pis-
teet riittävät. Alemmat hakutoiveet 
peruuntuvat automaattisesti. Ylem-
piin hakutoiveisiin voi vielä tulla vali-
tuksi, jos toinen hakija peruuttaa 
opiskelupaikkansa.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet
 
Oppilaitos järjestää pääsykokeet 
musiikkialan ja liikunnanohjauk-
sen perustutkintoihin. Kasvatus- ja 
ohjausalan sekä sosiaali- ja terveys-
alan perustutkintoihin järjestetään 
soveltuvuusarvioinnit.

Et voi tulla valituksi tutkintoon ellet 
ole osallistunut pääsykokeeseen tai 
soveltuvuusarviointiin.

Kaikki hakukelpoiset alalle hakeneet 
kutsutaan pääsykokeeseen tai sovel-
tuvuusarviointiin kirjeitse tai sähkö-
postitse.

Jos olet hakenut useaan koulutuk-
seen, sinut kutsutaan kokeeseen 
ylimpään hakutoiveeseen, jossa on 
koe. Pääsykoetulosta käytetään kai-
kissa vastaavissa koulutuksissa, joihin 
olet hakenut. Jos olet hakenut useille 
eri aloille, on mahdollista, että saat 
kutsun useisiin eri kokeisiin.

Valintakoeryhmä tarkoittaa sitä, 
että usealla oppilaitoksella on yksi 
ja sama pääsykoe sekä soveltuvuus-
arviointi. Silloin yksi pääsykoe/sovel-
tuvuusarviointi riittää kaikkiin saman 
ryhmän tutkintoihin.

HUOM! Jos saat O pistettä pääsyko-
keessa tai soveltuvuusarvioinnissa 
tutkintoon, jossa on erityisiä tervey-
dentilavaatimuksia, sinua ei voi valita 
koulutukseen.
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Jos saat 0 pistettä pääsy- ja sovel-
tuvuuskokeesta, sinua ei voida 
valita koulutukseen, jossa on erityi-
set terveydentilavaatimukset (ns. 
SORA-tutkinto). Liikunnanohjauk-
sen perustutkinto kuuluu SORA-tut-
kintoihin. 

Musiikkialan perustutkinto

Valinta pelkän valintakokeen
perusteella

Pääsykokeen pisteytys:

• instrumenttitaidot ja yhtyesoitto 
(0 – 5 pistettä)
• instrumenttikohtainen valmistettu-
jen kappaleiden esittäminen. Omak-
sumistehtäviä.
• musiikin hahmottaminen (0 – 3 
pistettä)
• musiikin luku- ja kirjoitustaitoja,
musiikin rakenteita ja analyysia sisäl-
täviä tehtäviä.
• haastattelu (0 – 2 pistettä) 
• yksilötilanteessa toteutettava haas-
tattelu.

Jokaisesta osa-alueista täytyy saada 
vähintään yksi piste, jos hakija saa 
jostakin osa-alueesta 0 pistettä, niin 
koko tulos on 0.

Musiikin koulutusohjelmaan hake-
neet valitaan instrumenttikohtaisesti 
siten, että valituista opiskelijoista voi-
daan koota toimivia yhtyeitä.

Pääsykoekutsu lähetetään haki-
jan ilmoittamaan osoitteeseen ja 

Sosiaali- ja terveysalan perus-
tutkinto, kasvatus- ja ohjausalan 
perustutkinto

Soveltuvuusarviointi koostuu psy-
kologisesta arvioinnista ja opettajan 
haastattelusta. Soveltuvuusarvioin-
nit pisteytetään 0 – 10 p.

Liikunnanohjauksen perustutkinto 

Hakija osallistuu ylimmän hakukoh-
teensa pääsy- ja soveltuvuuskokee-
seen ja samat pisteet siirtyvät hänen 
mahdollisiin muihin liikunnanohjauk-
sen perustutkinnon hakukohteisiin.

• 6 pistettä siitä, jos olet suorittanut 
peruskoulun samana tai edellisenä 
vuonna kuin haet TAI
• 6 pistettä tietyistä peruskoulun jäl-
keen suoritetuista opinnoista, esim. 
kymppiluokka, TUVA-koulutus
• 1–16 pistettä yleisestä koulume-
nestyksestä
• 1–8 pistettä painotettavista arvosa-
noista (kolme parasta huomioidaan 
musiikista, liikunnasta, kuvataiteesta, 
käsityöstä ja kotitaloudesta) 
• 0–10 pistettä pääsy- ja sovel-
tuvuuskokeesta (0-4 pistettä lii-
kunnallisuudesta ja 0-6 pistettä 
soveltuvuudesta)
• 2 pistettä ammatillista koulutusta 
koskevasta ensimmäisestä hakutoi-
veesta.

HUOM! Et voi tulla valituksi koulutuk-
seen, jos et ole osallistunut pääsy- 
tai soveltuvuuskokeeseen.



Tutustu tarkemmin www.kao.fi/yhteishaku48

se sisältää henkilökohtaisen valin-
takoeajan yhden päivän aikana. 
Valintakoe käsittää instrumenttiko-
keen, musiikinteorian ja säveltapai-
lun tasokokeen sekä haastattelun. 
Valintakokeen ohje löytyy osoit-
teesta www.kao.fi/kaokonservatorio.

Lisätietolomake

Mikäli haet KAO:n musiikkialan 
perustutkintoon on sinun lähetet-
tävä täytetty lisätietolomake hakuai-
kana oppilaitokseen. Lomake löytyy 
netistä osoitteesta 
www.kao.fi/kaokonservatorio

Hakutoivemuutos 
hakuaikana

Hakija saa hakemuksen lähettämisen 
jälkeen muokkauslinkin sähköpos-
tiin. Linkin kautta voi muuttaa haku 
aikana hakutoiveiden järjestystä ja 
lisätä tai poistaa hakutoiveita.
Jos viesti katoaa, voit pyytää linkin 
uudelleen oppilaitoksesta tai osoit-
teesta neuvonta@opintopolku.fi.

Hakeminen harkintaan 
perustuvan valinnan kautta

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä 
voi valita erityisen syyn perusteella 
enintään 30 % kuhunkin hakukohtee-
seen otettavista opiskelijoista valin-
tapistemääristä riippumatta.

Hakijan erityisiä henkilökohtaisia 
syitä voivat olla:
• oppimisvaikeudet
• sosiaaliset syyt
• koulutodistusten puuttuminen tai 
todistusten vertailuvaikeudet
• riittämätön tutkintokielen kielitaito
• yksilöllistetty oppimäärä matema-
tiikassa ja äidinkielessä.

Harkintaan perustuvaa valintaa voi 
käyttää kaikissa ammatillisen kou-
lutuksen hakukohteissa, lukuun 
ottamatta tutkintoja, joiden opiske-
lijavalinnassakäytetään koulutuksen 
järjestäjän omaa koetta.

Yhteishaun hakulomakkeen lisäksi 
harkintaan perustuvassa valinnassa 
hakevan tulee toimittaa hakemuk-
sen kaikki liitteet jokaiseen haku-
kohteeseen:
1. Tulosta yhteishaun hakulomake 
kansilehdeksi liitteille.

2. Liitä mukaan dokumentit, joista 
ilmenee perusteesi harkinnanvarai-
sessa hakemiselle (esim. lääkärin-
lausunto, erityisopettajan lausunto). 
Dokumentissa tulee näkyä selvästi 
lausunnon allekirjoittajan nimensel-
vennys ja yhteystiedot.

3. Toimita liitteet hakuaikana oppi-
laitokseen, merkitse kirjekuoren 
päälle ”Harkintaan perustuvan valin-
nan liitteet”.
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Kielitaitotason arviointi

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin 
opetuskieli tai harkinnanvaraisen 
syy on riittämätön tutkintokielen 
taito, kutsutaan hakija kielitaidon 
arviointiin.

Ammatillinen koulutus 
oppisopimuksena

Mikäli sinulla on oppisopimustyö-
paikka, voit suorittaa ammatillisen 
perustutkinnon myös oppisopimus-
koulutuksena. Lisätietoa: p. 040 165 
0010,  oppisopimus@kao.fi

Yhteishakulomakkeessa kysytään 
halukkuutta kaksoistutkinnon suorit-
tamiseen ja perustutkinnon suoritta-
misesta oppisopimuskoulutuksena. 

Opiskelijavalinta

Opiskelijaksi ottaminen on ehdolli-
nen siihen saakka, kunnes koulutuk-
sen järjestäjä on tarkistanut koulu- ja 
työtodistukset sekä tarvittaessa lää-
kärintodistukset. Päätös voidaan 
perua, jos hakija on ilmoittanut vir-
heellisiä tietoja.

Jos annoit hakulomakkeella oman 
sähköpostiosoitteesi, saat sähkö-
postissa linkin henkilökohtaiseen 
sähköiseen tuloskirjeeseen, josta 
näet valintatilanteesi. Linkin kautta 
voit ottaa vastaan saamasi opiske-
lupaikan.

HUOM! Oppilaitos lähettää sinulle 
myös kirjeitse tiedon hyväksytystä 
opiskelupaikasta.

Voit tarkistaa valintatietosi ja ottaa 
opiskelupaikkasi vastaan myös Opin-
topolku.fi Oma Opintopolku -pal-
velussa. Oma Opintopolku -palvelu 
vaatii vahvan tunnistautumisen, eli 
pääset kirjautumaan palveluun verk-
kopankkitunnuksilla, mobiilivarmen-
teella tai sirullisella henkilökortilla.

Muutoksen haku

Mikäli hakija katsoo, ettei valintaa ole 
tehty opiskelijaksi ottamisen perus-
teiden mukaisesti, tulee hänen ensin 
ottaa yhteys oppilaitokseen tai Ope-
tushallituksen ohjaus- ja neuvonta-
palveluun. 

Jos asia ei tällöin selviä, voi valintaa 
koskevasta päätöksestä valittaa alue-
hallintovirastoon 14 päivän kuluessa 
siitä, kun päätös on annettu haki-
jalle tiedoksi. 

Aluehallintoviraston päätöksestä 
voi hakea muutosta hallinto-oikeu-
delta siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa säädetään.

Haku vapaille 
opiskelupaikoille

Voit hakea vapaille opiskelupaikoille 
jatkuvan haun kautta. Lisätietoa: 
www.kao.fi/jatkuvahaku
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Hakijan terveys

Joillakin aloilla voi olla terveyden-
tilaa koskevia vaatimuksia opiskeli-
joiksi hakeville. Jos terveydentilasi tai 
toimintakykysi on heikentynyt, sinun 
kannattaa koulutuksen valinnassa 
erityisesti tarkistaa, onko opiskeli-
javalinnassa ja tulevissa opinnoissa 
asetettu tiettyjä terveydellisiä vaa-
timuksia, jotka voivat olla esteenä 
opiskelijaksi valinnalle.

Kun haet opiskelijaksi yhteishaussa 
johonkin ammatilliseen perustut-
kintoon, jossa on terveydellisiä 
vaatimuksia, merkitset yhteishaun 
sähköisessä hakulomakkeessa ter-
veydentilaan liittyviä asioita, joissa 
arvioit itselläsi mahdollisesti olevia 
terveydellisiä esteitä tai puutteita. 
Oma kuvauksesi nykyhetken tervey-
dentilasta riittää valintatilanteessa. 

Oppilaitos voi antamasi ilmoituksen 
perusteella pyytää tarkempia tervey-
dentilatietoja, esimerkiksi lääkärin-
todistuksen.

Tutkintokohtaiset 
terveydentila- ja toiminta-
kykyvaatimukset

Terveydentilaan tai toimintakykyyn 
liittyvä seikka ei saa estää opiske-
lijaksi ottamista, mutta SORA-tut-
kinnoissa opiskelijaksi hakijan on 
kyettävä terveydeltään ja toimin-
takyvyltään toimimaan turvallisesti 
opintoihin liittyvissä käytännön teh-
tävissä ja työssäoppimisessa silloin, 

kun opintoihin kuuluu alaikäisen 
turvallisuuteen, potilas- ja asiakas-
turvallisuuteen tai liikenteen turval-
lisuuteen liittyviä vaatimuksia. 

Aikaisempi opiskeluoikeuden peruut-
tamispäätös voi estää opiskelijaksi 
pääsyn johonkin SORA-tutkin-
toon. Opiskelijaksi hakeutuvan on 
toimitettava oppilaitokselle tieto 
aikaisemmasta opiskeluoikeuden 
peruuttamista koskevasta päätök-
sestä. Tiedon salaaminen voi myös 
olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle.

Hakijan tulee ilmoittaa mahdolli-
set terveydentilaan liittyvät seikat 
jo hakeutumisvaiheessa. Tällä pyri-
tään varmistamaan, että tutkinto on 
hakijalle soveltuva ja opiskelija on 
terveydentilaltaan ja toimintakyvyl-
tään kykenevä alan opintoihin sekä 
työhön. Oppilaitos voi hakijan anta-
man ilmoituksen perusteella pyytää 
toimittamaan tarkempia terveyden-
tilatietoja esim. lääkärintodistuksen.

Oppilaitos voi pyytää selvityksen 
terveydentilasta myös opiskelijaksi 
ottamisen jälkeen, jos on synty-
nyt epäily siitä, että terveydentila 
ei riitä opiskeluun ja alan työtehtä-
viin. Opiskeluoikeus voidaan peruut-
taa sellaisissa tilanteissa, joissa se 
on turvallisuusnäkökulman vuoksi 
perusteltua.

Opintopolku.fi sivustolla on lueteltu 
tutkinnoittain ne terveyteen liittyvät 
vaatimukset, jotka voivat olla opis-
kelijaksi ottamisen esteenä. 
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Alla on lueteltu ne perustutkinnot 
(SORA-tutkinnot), joita vaatimukset 
koskevat Kainuun ammattiopistossa: 

Kasvatus- ja ohjausalan 
perustutkinto
• lastenohjaaja
• nuoriso- ja yhteisöohjaaja
Sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinto
• lähihoitaja
Turvallisuusalan perustutkinto
• turvallisuusvalvoja
Logistiikan perustutkinto
• autonkuljettaja/yhdistelmäajoneu-
vonkuljettaja,
Rakennusalan perustutkinto
• maarakennuskoneenkuljettaja
Liikunnanohjeuksen perustutkinto
• liikuntaneuvoja

Rikostaustaote

Kainuun ammattiopiston hyvinvoin-
tialalla (sosiaali- ja terveysalan perus-
tutkinto ja kasvatus- ja ohjausalan 
perustutkinto) alaikäisten kanssa 
työskenteleviltä opiskelijoilta vaa-
ditaan rikostaustaote, jonka saa 
oikeusrekisterikeskuksesta.

Rikostaustaote vaaditaan myös tur-
vallisuusalan perustutkinnon sekä 
liikunnanohjauksen perustutkinnon 
opiskelijoilta.

Oppilaitoksemme pyytää rikostaus-
taotteen ennen työssäoppimista 
kaikilta alan opiskelijoilta. Tällä var-
mennetaan, ettei opiskelijan taus-
talla ole seksuaalirikoksia, henkeen 

ja terveyteen kohdistuvia rikoksia tai 
vakavaa huumausainerikosta. Ote on 
opiskelijalle maksuton ja sen tilaami-
nen ohjeistetaan opintojen alettua.

Huumausainetesti 

Opintojen aikana Kainuun ammat-
tiopisto voi velvoittaa opiskelijan 
esittämään huumausainetestiä kos-
kevan todistuksen, jos on perus-
teltua aihetta epäillä opiskelijan 
huumausaineiden vaikutuksen alai-
sena olemista opintoihin kuuluvissa 
käytännön työtehtävissä tai työssä-
oppimisessa tai että opiskelijalla on 
huumeriippuvuus. 

Huumausainetestaukseen liittyvät 
säännökset koskevat kaikkien kou-
lutusalojen tutkintoja.

Lisätietoa terveydentilavaatimuk-
sista osoitteesta:
https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/
hakijan-terveys-ja-toimintakyky



Yhteishaku      21.2.-21.3.2023
Valintojen julkaisu     15.6.2023
Opiskelupaikan vastaanottaminen  29.6.2023

Soveltuvuusarviointien päivämäärät:
Sosiaali- ja terveysalan pt, Kajaani  26.4.2023
Kasvatus- ja ohjausalan pt, Kajaani  27.4.2023
Sosiaali- ja terveysalan pt, Kuusamo  28.4.2023

Pääsykokeet:
Liikunnanohjauksen pt, Vuokatti   9.5.2023
Musiikkialan pt, Kajaani    3.-5.5.2023

Kielitaidon arviointi     25.4.2023
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Opiskelijaksi ottaminen suoritetaan hakijoiden valintapistemäärän ja hakijoiden esittämän 
hakutoivejärjestyksen perusteella. Otettaessa opiskelijoita ammatilliseen perustutkintoon 
johtavaan koulutukseen, annetaan hakijalle pisteitä seuraavasti:

Jos olet suorittanut jonkin seuraavista samana tai edellisenä vuonna:

• perusopetuksen oppimäärän 
• vähintään 19 viikkoa tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta TUVA
• väh. 17 opiskelijaviikkoa oppivelvollisille suunnattua kansanopistojen koulutusta
• väh. 28 opiskelijaviikon mittaisen kansanopiston linjan
• väh. 30 osaamispistettä ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta VALMA
• väh. 25 kurssia maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen 
valmistavan koulutuksen LUVA

Yleinen koulumenestys
Oppiaineet, joista keskiarvo lasketaan: 

• äidinkieli ja kirjallisuus
• toinen kotimainen kieli
• vieraat kielet
• uskonto tai elämänkatsomustieto
• historia
• yhteiskuntaoppi

• terveystieto
• musiikki
• kuvataide
• käsityö
• kotitalous.

Painotettavat arvosanat kaikilla koulutusaloilla ovat liikunta, kuvataide, käsityö, 
musiikki ja kotitalous. Näistä kolmen parhaan aineen keskiarvo.

Ammatillinen koulutus, joka koskee ensimmäisestä hakutoivettasi.

Mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta.

Valintapistemäärän muodostuminen 
ammatilliseen koulutukseen hakeuduttaessa
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• matematiikka
• fysiikka
• kemia
• biologia
• maantieto
• liikunta



• terveystieto
• musiikki
• kuvataide
• käsityö
• kotitalous.

Valintapistemäärän muodostuminen 
ammatilliseen koulutukseen hakeuduttaessa
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Perusopetuksen
suorittanut

Omat
pisteet

6 pistettä

1-16 pistettä

1-8 pistettä

2 pistettä

0-10 pistettä



5,50 - 5,74 1  7,50 - 7,74  9
5,75 - 5,99 2  7,75 - 7,99  10
6,00 - 6,24 3  8,00 - 8,24  11
6,25 - 6,49 4  8,25 - 8,49  12
6,50 - 6,74 5  8,50 - 8,74  13
6,75 - 6,99 6  8,75 - 8,99  14
7,00 - 7,24 7  9,00 - 9,24  15
7,25 - 7,49 8  9,25 - 10,00  20

6,00 - 6,49 1
6,50 - 6,99 2
7,00 - 7,49 3
7,50 - 7,99 4
8,00 - 8,49 5
8,50 - 8,99 6
9,00 - 9,49 7
9,50 - 10,00 8

Yleinen koulumenestys
Samaa taulukkoa käytetään sekä perusopetuksen, että lukion oppimäärän 
suorittaneilla.

Keskiarvo Pisteitä  Keskiarvo  Pisteitä

Painotettavat arvosanat
Keskiarvo Pisteitä
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Perusopetus 7-16-vuotiaat
Peruskoulut

Ylioppilastutkinto
Lukiot

Kaksois-
tutkinto

(ammatilliset
opinnot ja

yo-tutkinto)

Ammatilliset
perustutkinnot

Ammatti-
tutkinnot

Erikois-
ammatti-
tutkinnot

Alemmat korkeakoulututkinnot
Yliopistot

Ammattikorkeakoulututkinnot
Ammattikorkeakoulut

Ylemmät korkeakoulututkinnot
Yliopistot

Ylemmät ammattikorkea-
koulututkinnot

Ammattikorkeakoulut

Tieteelliset, taiteelliset ja ammattilliset jatkotutkinnot
(lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot ja erikoislääkärin tutkinnot)

Yliopistot

Ammatilliset oppilaitokset
Koulutusta järjestetään myös

oppisopimuskoulutuksena

TYÖELÄMÄ

Työkokemus 3 vuotta.

Tutkintorakenne
Kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuu-
den korkeakouluihin, joihin kuuluvat ammattikorkeakoulut ja yliopistot.
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Kahden tutkinnon suorittaminen vaa-
tii vahvaa sitoutumista opintoihin. 
Valmistuessaan opiskelija saa amma-
tillisen perustutkintotodistuksen ja 
ylioppilastutkintotodistuksen. Kak-
soistutkinto-opiskelijaksi ilmoittaudu-
taan opiskelupaikan vastaanottamisen 
yhteydessä tai opintojen alkaessa.

Lukioaineet suoritetaan Kainuun ja 
Koillismaan lukioissa. Lukio-opinnot 
kuuluvat osana ammatillisiin opintoihin. 
Ammatillisen todistuksen lisäksi saat 
ylioppilastutkintotodistuksen. 

Voit halutessasi suorittaa myös lukion 
yksittäisiä kursseja, jolloin suoritat vain 
ammatillisen tutkinnon. Lisäksi ennen 
kirjoituksia suoritetaan ylioppilaskirjoi-
tuksiin valmentavia kursseja.

Ammattiin opiskelevalla on mahdol-
lisuus suorittaa ammatillisen perus-
tutkinnon ohella ylioppilastutkintoon 
tähtääviä lukio-opintoja ja osallistua 
ylioppilaskirjoituksiin.

Kaksoistutkinnossa ei suoriteta koko 
lukion oppimäärää vaan siinä tähdä-
tään enimmäkseen niiden oppiainei-
den opiskeluun, mitä aiotaan kirjoittaa 
ylioppilaskirjoituksissa. Lukiossa suo-
ritetut opinnot korvaavat osan amma-
tilliseen perustutkintoon kuuluvista 
opinnoista.

Kaksoistutkinto sopii hyvin opiskeli-
jalle, jota kiinnostavat lukiotavoittei-
set opinnot ja yleissivistys ammatillisen 
osaamisen lisäksi. Myös jatko-opin-
toihin tähtääville on hyötyä kaksois-
tutkinnosta. 

Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia

Vuokatti-Ruka Urheiluakatemia tarjoaa 
urheilusta innostuneille tavoitteellisille 
nuorille alustan, jossa kasvaa ja kehit-
tyä ja tavoitella myös huippu-urheilu-
menestystä. Valmennuksesta vastaavat 
paikallisten urheiluseurojen ammatti-
valmentajat.

Hakijoille järjestetään pääsykokeet 
vuosittain huhti-toukokuun aikana. 
Akatemiavalmentajat ilmoittavat tarkat 
pääsykoeajankohdat hakijoille. 

Lisätietoa: vrua.fi

Kahden tutkinnon suorittaminen
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Jatkuva haku mahdollistaa koulutukseen hakeutumisen joustavasti ympäri 
vuoden. Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, joka haluaa hankkia am-
matillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan. Voit hakeutua kou-
lutukseen jatkuvan haun kautta erityisesti, jos:

• olet jo aiemmin suorittanut toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon
• sinulla on työelämässä hankittua osaamista
• haluat suorittaa ammatillisen perustutkinnon
• haluat suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai niiden osia
• haluat suorittaa ammatillisen tutkinnon oppisopimuskoulutuksena
• et saanut opiskelupaikkaa yhteishaussa.

Voit hakea jatkuvassa haussa ammatillisiin perustutkintoihin, ammatti- ja 
erikoisammattitutkintoihin. Kokonaisten tutkintojen lisäksi voit suorittaa 
pelkkiä tutkinnon osia.

Jatkuvassa haussa opintojen alkamisajat vaihtelevat koulutuksittain. Etsi sinua 
kiinnostava koulutus ja tarkista, milloin voit aloittaa opinnot.

Sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), 
jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiempi osaamisesi ja todetaan millaista 
osaamista tutkinnon muodostumiseen tarvitset. Tämä määrittää opiskeluaikasi.

Jatkuva haku
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K A I N U U N  A M M A T T I O P I S T O

Kajaani
Opintie 3, 87100 Kajaani

Puhelinvaihde (08) 61 651
etunimi.sukunimi@kao.fi

www.kao.fi

Koulutusalojen osoitetiedot osoitteesta: www.kao.fi 

Opintotoimisto 
Opintie 3, OPPI 4, 87100 Kajaani 

yhteishaku@kao.fi
p. 040 165 0010

Kuusamo 
Apajatie 1, 93600 Kuusamo 

kaokuusamo@kao.fi • p. 044 497 5003

Vuokatti
Vuokatti Sport Academy

Opistontie 4, 88610 Vuokatti
• Opintosihteeri Eija Rantala-Sorsa, p. 044 7148 291 

eija.rantala-sorsa@vuokattisportacademy.fi

Vantaa
Nietostie 8, 01390 Vantaa

• Tiimivastaava Markku Suonpää, p. 044 797 0840
markku.suonpaa@kao.fi

KAO Sosiaalisessa mediassa:

Facebook:
@kainuunammattiopisto

@kaokuusamo

Instagram:
@kaoinstag

@kaokuusamo

Twitter:
@kao_twiittaa


