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ammatilliset perustutkinnot

Arvoisa lukija

luina tässä ovat koulutussopimus, oppisopimus
sekä työpaikoilla olevat Ylä-Savon ammattiopiston oppimisympäristöt.
Muista myös, että mikäli olet suorittanut
peruskoulun jo aiemmin tai takanasi on muita
opintoja, niin voit hakeutua opiskelemaan meille milloin vain, jatkuvan haun kautta. Katsomme
yhdessä opintohistoriasi, osaamisesi ja tavoitteesi, jonka jälkeen rakennamme sinulle henkilökohtaisen polun tulevaan ammattiisi.
Kansainvälisyys on mukana opinnoissasi,
mikäli haluat hakea kokemusta myös ulkomailla
opiskelusta. Voit kehittää ammatillisia, kulttuurisia ja kielellisiä taitojasi kansainvälisten jaksojen
yhteydessä. Tutustu mahdollisuuksiimme ja nappaa sinulle sopiva tulevaisuuden ammatti!
Lisätietoa Ylä-Savon ammattiopiston koulutustarjonnasta antavat opinto-ohjaajamme ja
opettajamme. Ota reilusti yhteyttä, kysy eri vaihtoehtoja ja tule vaikka käymään.

Ylä-Savon ammattiopiston slogan ”Antaa taidon näkyä” kuvaa mielestäni hyvin ammatillisen koulutuksen merkitystä Suomelle ja suomalaisille.
Ammatillisessa koulutuksessa opitaan
niitä tietoja ja taitoja, jotka näkyvät meille kaikille jokainen päivä omassa elämässämme. Ilman
eri alojen ammattilaisia meillä ei herätessämme
olisi ruoka-aineita keittiössä, joista aamiaista teemme. Meillä ei olisi pöytiä ja tuoleja, joissa aamiaisen nautimme. Meillä ei olisi vaatteita,
joita laittaa päälle tai kulkuneuvoja, joilla lähteä
kouluun tai työpaikalle. Ilman ammatillista koulutusta ja koulutuksen käyneitä ammattilaisia
meidän yhteiskuntamme näyttäisi todella erilaiselta kuin tänä päivänä. Koulutuksen kautta saatu taito ja osaaminen todellakin näkyvät jokapäiväisessä elämässämme.
Yhteishaku on yksi ratkaisevista etapeista
jokaisen nuoren elämässä. Päätöksellä, jonka
teet, on sinun tulevaisuuteesi suuri merkitys. Tee
päätöksesi harkiten ja ota selvää eri alojen mahdollisuuksista. Muistathan myös sen, että valitsemalla ammatillisen polun voit halutessasi jatkaa
opintoja myös korkea-asteen koulutuksessa joko
heti ammatillisten opintojen jälkeen tai myöhemmässä vaiheessa. Ihan miten itse haluat.
Suomalainen koulutusjärjestelmä ei sisällä
”umpikujia”, vaan opintojen suunnittelu ja toteutus mahdollistavat todella monipuoliset opintojen etenemismahdollisuudet omien tarpeidesi kautta.
Haluamme Ylä-Savon ammattiopistossa
antaa sinulle mahdollisuuden tulla haluamasi
alan osaajaksi. Tarjoamme sinulle laajan valikoiman eri alojen perustutkintoja, joita voit opiskella
omien tarpeidesi mukaisina polkuina. Opintojen
keskeinen sisältö, etenemisaikataulu ja opintojen toteutustavat määritellään jokaiselle opiskelijalle tehtävässä henkilökohtaisessa osaamisen
kehittämissuunnitelmassa eli HOKSissa. Vahva
työelämäyhteistyö on keskeistä kaikissa tutkintoon johtavissa koulutuksissa, keskeisinä työka-

Koulutusterveisin,
Kari Puumalainen
rehtori
kuntayhtymän johtaja
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Kolme syytä
opiskella meillä

Lähiopetuksen lisäksi oppiminen tapahtuu aidoissa tilanteissa alan työpaikoilla ja
yrityksissä sekä verkko-oppimismahdollisuuksia
hyödyntämällä. Tämä antaa opiskelijalle parhaat
eväät työelämään.

YSAO kouluttaa monipuolisia osaajia työelämään ja tarjoaa lukuisia uravaihtoehtoja.
Tarjoamme opiskelijoillemme laadukkaat
oppimisympäristöt ja 164 eri tutkintovaihtoehtoa. Yhteishaun lisäksi meillä on jatkuva haku sekä muita aloitusvaihtoehtoja useiden
eri urapolkujen muodossa.

Opiskelijamme koostuvat monipuolisista
taustoista ja ikäryhmistä. Meillä opiskelee
nuoria ja aikuisia yli 4 000, jotka ovat tulleet noin
150 eri kunnasta.
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Asuminen Savossa

HALUTUIN ELÄMISEN ALUE

Iisalmi sijaitsee Pohjois-Savossa hyvien yhteyksien päässä Kuopiosta, Kajaanista ja Oulusta.
Kaupunki tarjoaa edullista asumista, monipuolisia ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksia
sekä leppoisaa savolaista tunnelmaa.
Iisalmessa kaupungin sisällä on helppo liikkua
pyörällä tai kävellen ja palvelut ovat lähellä. Junaja linja-autoyhteydet mahdollistavat vaivattoman kulun pidemmille matkoille.
Kuopion alueella on hyvät yhteydet niin opiskelu- kuin työssäkäyntiä ajatellen.
www.iisalmi.fi
www.kuopionalue.fi

OPISKELU

ASUMINEN

TYÖSSÄKÄYNTI

VAPAA-AIKA
100 eri kansalaisuutta
50 000 työpaikkaa

Asuminen YSAOlla

200 vientiyritystä
85 % asuu kaupunkiympäristössä,
15 % maaseudulla

Asuntolatoiminta

10 000 mökkiä

Ylä-Savon ammattiopistolla on tarjolla kolme
eri asuntolaa Peltoniemessä (Iisalmi), Hingunniemessä (Kiuruvesi) ja Museokadulla (Kiuruvesi). Asuntolapaikkoja tarjoamme kaikille tutkinto-opiskelijoille, mutta etusijalla ovat perustutkinto-opiskelijat. Asuntolapaikkoja voivat hakea
myös kurssilaiset ja täydennyskoulutuksiin osallistuvat. Asuntoloissa majoitutaan pääosin soluasunnoissa.
Asuntolassa asuville tarjoamme myös tukipalveluja, kuten kuljetusta opiskeluyksiköihin, harrastusmahdollisuuksiin tutustumista ja
yhteistä tekemistä iltoihin. Asuntoloilla toimivat
asuntolanohjaajat antavat lisätietoa asumisesta,
hakemisesta ja harrastusmahdollisuuksista.
www.ysao.fi/asuntolat
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5-tie

Muut keskeiset tiet

Vieremä

Opintoväylä

Rautavaara
IISALMI

20 min

Kiuruvesi

Ylä-Savon ammattiopisto
Savonia-ammattikorkeakoulu

Pielavesi

SIILINJÄRVI

15 min

Keitele

30 min

LAPINLAHTI

KUOPIO

Tervo

45 min

Vesanto

Rautalampi

TAHKO

Ingmanedu
Savon ammattiopisto
Ylä-Savon ammattiopisto
Helsinki 50 min

TUUSNIEMI

Itä-Suomen yliopisto
Savon ammattiopisto
Savonia-ammattikorkeakoulu
Pelastusopisto

Suonenjoki

15 min

LEPPÄVIRTA

VARKAUS

Savon ammattiopisto
Savonia-ammattikorkeakoulu

osaamista ja yrityksiä. Lisäksi alueella on vahva
maidon- ja lihantuotanto.
Uusina nousevina aloina toimivat hyvinvointiteknologia sekä veden prosessit ja biojalostus,
jotka monipuolistavat Pohjois-Savon elinkeinotoimintaa.
www.pohjois-savo.fi

Pohjois-Savon asukasluku on 246 000 ja se
sijoittuu asukasluvultaan Suomen kuudenneksi
suurimmaksi maakunnaksi.
Pohjois-Savossa on runsaasti kansainvälistä
teknologiateollisuuden, kone- ja metalliteollisuuden, energiateknologian, mekaanisen puunjalostuksen sekä kemian- ja kaivosteollisuuden
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Hakeminen

ylioppilastutkinnon, voit hakea jatkuvan haun
kautta. Ammatillisen perustutkintokoulutuksen
jatkuvasti haettavana olevista vapaista paikoista
löydät lisätietoja sivuiltamme, jota kautta myös
haku onnistuu.

Pääsyvaatimuksena toisen asteen ammatilliseen koulutukseen on peruskoulun suorittaminen ja mahdollisen soveltuvuuskokeen hyväksytysti suorittaminen. Ylioppilaspohjaiseen koulutukseen hakevalla tulee olla suoritettuna yotutkinto.
Logistiikka- ja maarakennusalalle hakeutuvan
on tärkeä huomioida alojen terveydentilavaatimukset. Huomioithan myös muiden alojen ammattivaatimukset ja terveydentilasuositukset.

www.ysao.fi/koulutus

Oppisopimus
Oppisopimuksella voi opiskella missä tahansa
opintojen vaiheessa. Opinnot voi suorittaa kokonaan oppisopimuksella tai opiskella välillä oppilaitoksessa ja välillä oppisopimuksella. Opiskelija
etsii itse työpaikan ja työnantajan kanssa solmitaan määräaikainen sopimus.
Oppisopimuksen aikana ollaan palkallisessa
työsuhteessa hankkimassa osaamista. Työajan
pitää olla vähintään 25 h viikossa.
Oppisopimuksella voi opiskella joko koko tutkinnon, yhden tutkinnon osan (esim. kesätyö
oppisopimuksella) tai pienempiä osioita opinnoista.

Yhteishaku
23.2.–7.4.2021 (klo 15 mennessä)
www.opintopolku.fi
Tieto valituille hakijoille lähetetään kirjeitse
aikaisintaan 17.6.2021.
Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta Ylä-Savon ammattiopistoon
viimeistään 1.7.2021. Varasijat ovat voimassa 20.8.2021 asti. Opiskelijaksi ottaminen on
ehdollinen siihen saakka, kunnes koulutodistukset on tarkistettu.

www.ysao.fi/oppisopimus

www.ysao.fi/road
www.ysao.fi

Ammatillinen perustutkinto
180 osp

Lisätietoja hakemisesta ja tutkinnon suorittamisesta voit kysyä tutkinnon vastaavalta opettajalta. Tutkintokuvauksista löytyvät heidän
puhelinnumeronsa. YSAOn henkilöstön sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@ysao.fi

Tutkinnon laajuus lasketaan opintopisteinä ja se
koostuu alla olevan tutkinto-osien mukaisesti.
Ammatillinen tutkinnon osa (145 osp)

Hakuinfon kautta saat lisätietoja koulutuksista
puh. 040 481 1400
hakuinfo@ysao.fi
chat-palvelu YSAOn kotisivuilta

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp
- viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
väh. 11 osp
- matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
väh. 6 osp
- yhteiskunta- ja työelämäosaamine
väh. 9 osp

Jatkuva haku
Jos olet jo suorittanut ammatillisen perustutkinnon, muun ammatillisen tutkinnon, lukion tai
6

Jatkomahdollisuudet
Ammatillinen perustutkinto antaa hyvät jatkoopintomahdollisuudet. Ylä-Savon ammattiopistossa on mahdollista opiskella ammatillisen
perustutkinnon jälkeen ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto.
Ammatillinen perustutkinto mahdollistaa
hakemisen korkea-asteelle eli ammattikorkeakouluun ja yliopistoon.
Ylä-Savon ammattiopistossa opiskelujen
aikana voi opiskella Savonian avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. Rakennusalan perustutkinnosta on mahdollista opiskella väyläopintoja
rakennusmestariksi.
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Tutkinnot Iisalmi

Lisäksi hyvän sisustajan tärkeä valtti on kyky
kuunnella ja ymmärtää asiakkaan toiveita.
www.ysao.fi/sisustaja
Kysy lisää Tiina Huuskonen puh. 0400 793 024

Ajoneuvoasentaja
Autoalan perustutkinto
Autoalan ammattilaiselta hoituu käden käänteessä ajoneuvojen huollot, vianmääritykset ja
korjaukset. Ajoneuvoasentajana tulevaisuuden
työpaikkasi voi olla niin autoliikkeessä, korjaamossa, huoltamossa kuin kuljetusliikkeessäkin.
Ajoneuvoasentajan ammatti kysyy hyvää
tekniikan tuntemusta, kykyä ratkaista monenlaisia ongelmia sekä halua työskennellä niin itsenäisesti kuin tiimissäkin. Lisäksi hyvä ajoneuvoasentaja on taitava asiakaspalvelija, jolla on hyvä
kunto ja moitteeton näkökyky.
YSAO ja alueen korjaamoyritykset toimivat yhteistyössä ja tuovat alan yritykset lähemmäksi opiskelijoita. Ajoneuvoasentajat saavat
oppia mm. nykyaikaisista korjaamolaitteista sekä hybriditekniikalla varustetuista ajoneuvoista.
www.ysao.fi/ajoneuvoasentaja
Kysy lisää Jari Tossavainen puh. 0400 793 453

Autonkuljettaja
Linja-autonkuljettaja
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

artesaani
Sisustus tai Restaurointi

Elintarvikealan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto
Autonkuljettajan jokainen työpäivä on erilainen.
Työtehtävät ja ohikiitävät maisemat vaihtuvat
päivittäin, kuljetatpa sitten ihmisiä, tavaroita tai
ajoneuvoja joko henkilöautolla, taksilla, linja-autolla tai yhdistelmäajoneuvolla. Mahdollisuutena
on myös nähdä maailmaa kansainvälisissä kuljetustehtävissä.
Autonkuljettajan ammatti vaatii teknistä taituruutta, oma-aloitteisuutta sekä hyvää fyysistä kuntoa.
www.ysao.fi/autonkuljettajat
Kysy lisää Marko Eskelinen puh. 0400 793 375

Elintarvikkeiden valmistaja
Leipuri-kondiittori

Taideteollisuusalan perustutkinto

Ensimmäisen vuoden aikana valitset, mihin
haluat suuntautua: elintarvikkeiden valmistajan
vai leipuri-kondiittorin opintoihin.
Elintarvikkeiden valmistajana voit työskennellä moninaisissa elintarvikkeiden valmistus-,
pakkaus- ja varastointitehtävissä pienyrityksissä tai suurteollisuudessa esimerkiksi ruokavalmiste-, säilyke-, makeis- ja juomateollisuudessa
sekä elintarvikemyymälöissä. Lisäksi työpaikkasi voi olla henkilöstöravintoloissa, pikaruokapaikoissa, liikenneasemilla sekä julkisella sektorilla
kuten esim. sairaaloiden ruokahuollossa.
Leipuri-kondiittori valmistaa erilaisia leipomo- ja konditoriatuotteita sekä einestuotteita. Leipuri-kondiittorina voit työskennellä leipomoissa, kahviloissa, kaupan paistopisteissä, pitopalveluyrityksissä tai ravintoloissa.
Pienemmissä yrityksissä työtä tehdään

Sisustajan työ on monipuolista ja käytännönläheistä. Pääset suunnittelemaan ja toteuttamaan
erilaisia sisustusprojekteja. Sisätilojen pintaremonttitaidot tulevat tutuksi opintojen aikana.
Sisustajana sinulla on monet mahdollisuudet toteuttaa itseäsi niin tapetointi/maalaus-, rakennus-, suunnittelu-, laatoitus-, asiakaspalvelu-,
kalusteasennus- kuin restaurointialan työtehtävissä suuntautumisesi mukaan. Tulevaisuuden
työpaikkasi voi olla esimerkiksi rakennusliikkeissä, restaurointialan yrityksessä, asiakaspalvelutehtävissä tai alalla itsenäisenä yrittäjänä. Tutkintoon on helppo yhdistää myös rakennusalan
tutkinnonosia.
Työ vaatii luovaa, oma-aloitteista otetta, rohkeutta ideointiin ja yhteistyökykyä.
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huolellisuutta. Putkiasentajan hommissa tärkeää
on pitää kiinni aikatauluista ja asiakkaille annetuista lupauksista.
www.ysao.fi/putkiasentaja
Kysy lisää Markku Linninen puh. 040 179 8159

pitkälti käsityönä, kun taas suurissa tuotantolaitoksissa koneet ja niiden käyttö ovat suuremmassa roolissa tuotteiden valmistuksessa.
www.ysao.fi/elva
Kysy lisää Anna-Riitta Koski-Vähälä
puh. 0400 792 856
www.ysao.fi/leipuri
Kysy lisää Outi Leinonen puh. 0400 792 853

IT-tukihenkilö
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Eläintenhoitaja

Oletko kiinnostunut tietotekniikasta ja haluat
osaajaksi digitalisoituvaan maailmaan?
IT-tukihenkilönä voit työskennellä monipuolisissa työtehtävissä nopeasti kehittyvällä alalla. IT-tukihenkilö ylläpitää tietoteknistä ympäristöä halliten laitteistoja, ohjelmistoja, lähiverkkoja ja palvelimia, sekä osaa selvittää tietoteknisiä ongelmia. IT-tukihenkilö toimii yritysten asiakastuessa, järjestelmäasiantuntijana tai teknisissä myyntitehtävissä.
IT-tukihenkilönä olet aina valmis uusiin haasteisiin ja haluat pysyä ajan hermolla kehittyvän
nopeasti kehittyvällä alalla. Sinulla on näppärä kielipää ja halu kehittää osaamistasi IT-alan
osaajana.
www.ysao.fi/ittuki
Kysy lisää Harri Venehsalo puh. 040 630 4698

Maatalousalan perustutkinto
peruskoulu ja ylioppilas
Eläintenhoitajan pääasiallinen tehtävä on eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen.
Eläintenhoitajan opinnoissa voi suuntautua
tuotantoeläimiin tai pieneläimiin sekä valinnaisina opintoina perehtyä yksittäisiin lajeihin.
Eläintenhoitajat työllistyvät erilaisiin eläinalan
yrityksiin kuten esim. eläinpuistoihin, koirahoitoloihin tai maatiloille lomittajan tehtäviin. Eläintenhoitajan työ on fyysisesti raskasta työtä, sillä
työ on pääsääntöisesti hoitamista, ruokkimista ja
eläintilojen puhtaanapitoa.
Opintoihin sisältyy myös yritysopintoja. Jatko-opinnoissa voit hakeutua mm. korkeakouluopintoihin ja ammattitutkintoihin.
www.ysao.fi/elaintenhoitaja
Kysy lisää Satu Nasrelarab puh. 0400 798 524

Kampaaja
Parturi
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

Putkiasentaja
Talotekniikan perustutkinto

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneilla on ammattitaito palvella
asiakkaita sekä myydä hius- ja kauneudenhoitoalan tuotteita ja palveluja. Asiakaspalvelutaitojen
lisäksi hyvä tuotetuntemus sekä työ- ja asiakasturvallisuudesta huolehtiminen ovat osaamisen
ydintä.
Kampaajilla ja partureilla on ammattitaito tehdä asiakkaille hiustenleikkauksia kampaajatyötekniikoilla sekä kampauksia erilaisilla tekniikoilla. Parturit osaavat tehdä hiustenleikkauksia
parturityötekniikoilla, kampauksia sekä parta-

Putkiasentajan yksikään työpäivä ei ole samanlainen. Työympäristöt ja asiakkaat vaihtuvat päivittäin lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden asennuksen ja korjauksen lomassa. Putkiasentaja voi
erikoistua työssään vesi-, kaasu-, lämpöjohto-,
ilmastointi- ja jäähdytyslaitteisiin tai öljypumppuihin.
Mielenkiintoinen ammatti edellyttää hyvää
tekniikan tuntemusta, matkusteluhalukkuutta, tiimityöosaamista sekä erityistä tarkkuutta ja
11
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käsittelyjä.
Parturi-kampaamo Hiustaiturit Tähtiniemessä toimii opiskelijoiden oppimispaikkana.
www.ysao.fi/kampaaja
Kysy lisää Mira Konola puh. 0400 792 854

nus- ja kunnossapitotyöt. Lisäksi koneasentajalla
on hanskassaan perustaidot hitsauksesta, levytöistä
ja automaatiotekniikasta.
Sinulla on myös mahdollisuus suorittaa metsäkonetekniikkaan painottuva tutkinto Ponssepolulla. Tästä koulutusohjelmasta on mahdollista
valmistua täsmäosaajaksi Ponsse Oyj:lle.
Vastaava polku on mahdollinen myös Normet
Oy:lle.
www.ysao.fi/koneasentaja
Kysy lisää Jarkko Ruotsalainen puh. 040 177 8536

Kokki
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto
Kokin työssä käden jäljet ja työn tulokset näkyvät heti. Päivittäiseen työhön kuuluu erilaisten
ruoka-annosten suunnittelu ja valmistus sekä
raaka-aineiden käsittely. Nämä tehtävät kysyvät
kokilta erityisen hyvää väri-, maku- ja hajuaistia.
Myös luovuus ja hyvä mielikuvitus ovat kokin
valtteja siinä missä tarkkuus ja huolellisuuskin.
Kokilta vaaditaan tiimityöhenkeä, mutta työssä
on kyettävä myös itsenäisiin, nopeisiin päätöksiin.
Kokki valmistaa maukkaita lounas-,à la carte- ja
tilausruokia sekä leivonnaisia.Lisäksi hän huolehtii
keittiön omavalvonnasta, raaka-aineiden varastoinnista ja puhtaanapidosta.
Kokin työpaikkoja ovat mm. erilaiset anniskelu- ja ruokaravintolat, henkilöstö- ja lounasravintolat, cateringalan yritykset, suurkeittiöt,
kahvilat ja liikenneasemat, pikaruokaravintolat
sekä juhla- ja pitopalveluyritykset.
Ravintola Oppimestari toimii opiskelijoiden
oppimispaikkana, jonka lisäksi oppilaitoksemme
kolme opiskelijaravintolaa Kaisla, Apila ja Aisakello sekä Kahvila-myymälä Eväsmestari toimivat oppimisympäristöinä.
www.ysao.fi/kokki
Kysy lisää Eija Vesterinen puh. 0400 783 461

Ponssepolku: www.ysao.fi/ponssepolku
Normetpolku: www.ysao.fi/normetpolku

Koneistaja
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
Koneistaja valmistaa monimuotoisia tarkkoja koneenosia sekä komponentteja eri teollisuuden aloille erilaisten työstömenetelmien avulla
manuaalisilla ja CNC-ohjatuilla työstökoneilla.
Koneistajana voit työskennellä erilaisissa
projekteissa, joten tarvitset tiimityöskentely- ja
yhteistyötaitoja. Digitalisaation myötä alan kehitys on ollut huimaa. Ohjelmointitaidot sekä CAMohjelmointi on keskeinen osa koneistajien ammattitaitoa.
Tarkkuus, huolellisuus sekä kädentaidot kuuluvat myös koneistajan toimenkuvaan. Koneistaja laatii koneille tarvittavat ohjelmat sekä tarkistaa
mittaamalla, että valmiit kappaleet ovat piirustusten mukaisia.
Tyypillisimmät työpaikat ovat erilaiset metalliteollisuuden konepajat ja teollisuuden kunnossapitoyritykset. Koneistajalla on hyvät mahdollisuudet toimia myös yksityisenä yrittäjänä.
Alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.
www.ysao.fi/koneistaja
Kysy lisää Jarkko Ruotsalainen puh. 040 177 8536

Koneasentaja
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
Koneasentaja kokoaa, asentaa, huoltaa ja koekäyttää niin suuret koneet kuin pienemmät laitteetkin. Häneltä hoituvat mm. metsä- ja maatalouskoneiden, kaivosajoneuvojen ja prosessiteollisuuden
laitteistojen sekä automaatiojärjestelmien asen13
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Levyseppähitsaaja

Maaseutuyrittäjä

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Maatalousalan perustutkinto
peruskoulu ja ylioppilas

Levyseppähitsaajan käsittelyssä erilaisten
levytyö- ja liitostekniikoiden avulla teräkset, alumiiniseokset ja erikoismetallit saavat
uuden muotonsa. Nykyaikaisissa konepajoissa sekä tuoteverstaissa hitsaaja valmistaa osia ja
liittää ne sitten yhteen valmiiksi tuotteeksi.
Tarvittaessa hän kokoonpanee asiakkaan
luona kotimaassa tai ulkomailla isot teräsrakenteet ja laitekokonaisuudet, esim. voimalaitokset.
Levyseppähitsaaja hallitsee manuaalisia ja
ohjelmoitavia koneita sekä tuntee materiaalien
käyttäytymisen eri tilanteissa. Hän osaa hahmottaa työpiirustuksista tuotteet ja osaa sen mukaan
suunnitella työn toteutuksen.
www.ysao.fi/levyseppahitsaaja
Kysy lisää Jarkko Ruotsalainen puh. 040 177 8536

Maatilatalouden tai maatalousteknologian
osaamisalan opinnoissa voit suuntautua eläintenhoitoon, koneurakointiin tai kasvinviljelyyn ja samalla valmistua maaseutuyrittäjäksi. Mikäli et kuitenkaan koe yrittäjyyttä omaksi jutuksi, voit toimia lomittajana, tilatyöntekijänä, eläintenhoitajana tai vaikkapa maatalouskaupan ammattilaisena.
Maatilataloudessa toimitaan luonnon ja
eläinten ehdoilla, joten työajat ja -olosuhteet
vaihtelevat päivästä toiseen. Työskentely vaatii
joustavuutta, hyvää yleiskuntoa sekä itsenäistä,
reipasta ja oma-aloitteista otetta.
Maatilatalouden taloussuunnittelu, kirjanpito
ja erilaiset alan tietotekniset sovellukset edellyttävät, että olet halukas oppimaan uutta.
www.ysao.fi/maaseutuyrittaja
Kysy lisää Arja Aalto puh. 0400 792 802

Maarakennuskoneenkuljettaja
Rakennusalan perustutkinto

Sähkö- ja automaatioasentaja

Maarakennuskoneenkuljettajan työ vaatii
erityistä tarkkuutta ja huolellista otetta. Olitpa
kaivinkoneen, puskutraktorin, pyöräkuormaajan, maansiirtoauton tai kiinteistönhoitokoneen puikoissa, olet käytännönläheisen
rakennusalan työn näköalapaikalla. Kohtaat
jatkuvasti uusia, mielenkiintoisia ja haastavia
työtehtäviä ja opit alituisesti uutta. Maarakennuskoneen kuljettaja voi erikoistua kokemuksen kartuttua tai koulutuksen kautta vaativampiin tehtäviin maarakennusalalla.
Maarakennuskoneenkuljettajan monipuolisiin työtehtäviin voi kuulua niin teiden ja muiden
alueiden kuin koneidenkin huolto- ja kunnossapitotöitä, mittaus- ja maisemointitöitä sekä
ympäristönhoitotöitä.
www.ysao.fi/mara
Kysy lisää Paavo Rönkkö puh. 0400 799 828

Sähkö-ja automaatioalan perustutkinto
Sähkö- ja automaatioasentajan työssä tehtävät
ja työskentelypaikat vaihtelevat viikosta toiseen.
Työpäivät kuluvat erilaisten sähkölaitteiden, koneiden, mittareiden, valaisimien, muuntajien, automaatiolaitteistojen ja sähkökeskuksien asennusten, korjausten ja huollon parissa.
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto-opiskelijat opiskelevat osan tutkinnostaan
E Avenue Oy:lla, jonne on rakennettu sähköalan
oppimisympäristö. E Avenuen päätuotteita ovat
erilaiset sähkönjakokeskukset. Opintojen edetessä opiskelijat käyvät myös muissa sähkö- ja
automaatioalan yrityksissä.
Kehittyvän tekniikan myötä sähkö- ja automaatioasentajan ammatissa tietoja ja taitoja on
pidettävä jatkuvasti ajan tasalla. Hyvä sähköasentaja osaa toimia asiakkaiden kanssa, markkinoida
tuotteita ja palveluja sekä työskennellä niin itse15

työskentelyyn ja joustavia ryhmätyötaitoja nopeasti vaihtuvissa tilanteissa. Työ vaatii ystävällisyyttä, huolellisuutta, palveluhenkisyyttä, joustavuutta ja ongelmanratkaisutaitoa.
Tarjoilijan työpaikkoja ovat mm. anniskelu- ja
ruokaravintolat, kahvilat, laivaravintolat, yökerhot, henkilöstöravintolat, liikenneasemat, pikaruokalat, juhla- ja pitopalveluyritykset sekä matkailu- ja suurtalousalan toimipaikat.
Ravintola Oppimestari toimii opiskelijoiden
oppimispaikkana.
www.ysao.fi/tarjoilija
Kysy lisää Eija Vesterinen puh. 0400 783 461

näisesti kuin isommassa porukassakin.
Sähkö- ja automaatioasentajan työ vaatii
näppäryyttä, erityistä huolellisuutta, kielipäätä
sekä jatkuvaa uuden opettelua.
Sähkö- ja automaatioala työskentelee tiiviissä
yhteistyössä alan eri yritysten kanssa.
www.ysao.fi/sahkoasentaja
www.ysao.fi/eavenue
Kysy lisää Jarkko Ruotsalainen puh. 040 177 8536

Talonrakentaja
Rakennusalan perustutkinto
Talonrakentajan ammatissa ei hommat lopu
kesken. Laaja-alaiseen rakennusalan työkenttään mahtuu niin muurarin, kirves- tai betonimiehen, raudoittajan kuin erilaisten elementtien
valmistus- ja asennus työtehtäviä. Työnkuvaan
voi kuulua myös maarakennustyötä, tie- ja vesirakennus- sekä muita yhdyskuntateknisiä avustavia töitä.
Tutkintoon on helppo yhdistää myös sisustustai restaurointialan tutkinnonosia. Rakennusalan
työpaikat sijaitsevat esimerkiksi rakennusliikkeissä, urakoitsijoilla, maa-, piha- ja vesirakennusyrityksissä sekä rakennustuoteteollisuudessa.
www.ysao.fi/talonrakentaja
Kysy lisää Jouni Martikainen puh. 0400 792 845

Toimitilahuoltaja
Kodinhuoltaja
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan
perustutkinto
Puhdistuspalvelualan työ on monipuolista. Puhtauspalveluiden ammattilaisten toimenkuvaan
kuuluu usein myös muita tehtäviä, kuten kiinteistönhoitoa, ruoanvalmistusta, tekstiilien huoltamista tai asiakkaan avustamiseen liittyviä hoivatehtäviä.
Puhtauspalvelualan ammattilaisia työskentelee kuntien, valtion, seurakuntien ja yksityisten
palvelutuottajien palveluksessa. Tule luomaan
kanssamme puhtautta!
Tehtävänimikkeiden kirjo eri sektoreilla on
laaja, esimerkiksi toimitilahuoltaja, laitoshuoltaja, tekstiilihuoltaja, siivooja, sairaalahuoltaja, sairaala-apulainen, hoiva-apulainen, kodinhuoltaja, laitosapulainen, kouluhuoltaja, siivooja-ravitsemistyöntekijä, siivooja-vahtimestari, osastoapulainen, päiväkotiapulainen, kerroshoitaja, palveluvastaava ja pesulatyöntekijä.
www.ysao.fi/pupa
Kysy lisää Minna Kastarinen puh. 040 179 8165

Tarjoilija
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto
Tarjoilija hallitsee erityyppisten ravintoloiden salityöskentelyn. Hän huolehtii ravintolan tekstiileistä, astioista sekä kattaa ja siistii pöytiä. Tarjoilijalla on hyvä ruoka- ja juomatuntemus, jotka
ovat osa hyvää ammattitaitoa. Työssä tarvitaan
palvelu- ja kielitaitoa erilaisten asiakasryhmien
palvelutilanteissa. Tarjoilijan tulee hallita myös
myyntityö, kassatoiminnot ja erilaiset tarjoilutavat toimipaikan liikeidean mukaan.
Tarjoilijan työ edellyttää hyvää myynti-, esiintymis- ja yhteistyötaitoja sekä taitoa itsenäiseen
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Tutkinnot Kiuruvesi

Ratsastuksenohjaaja
Hevostalouden perustutkinto

Hevostalouden perustutkinnot
peruskoulu ja ylioppilas

Ratsastuksenohjaaja pitää yllä hevosten koulutustasoa sekä kouluttaa ja perehdyttää asiakkaitaan ratsastuksen saloihin. Ratsastuksenohjaaja työskentelee yleensä ratsastus-, ravi- tai vaellustalleilla, oppilaitoksissa tai ratsastustoimintaa
järjestävissä hevosalan yrityksissä.
Kärsivällisyys ja maltti on valttia, sillä ratsastuksenohjaajan arkeen kuuluu ratsastustuntien
pitäminen ryhmille, joiden taso voi olla hyvinkin vaihteleva. Työnkuvaan kuuluu myös hevosten hoitoa, tallitöitä ja ratsaille kipuamista liikutusten merkeissä. Ratsastuksenohjaajalta kysytään hyvää yleiskuntoa ja joustavuutta sekä hyvää asennetta ja pitkää pinnaa, joita mm. kilpailujen tiukka rytmi vaatii. Itsenäiset otteet ja hyvät
tiimityöskentelytaidot ovat tässä työssä tarpeen.
www.ysao.fi/ratsastuksenohjaaja
Kysy lisää Tuovi Huttunen puh. 0400 793 135

Hevospalveluohjaaja
Hevostalouden perustutkinto
Hevospalveluohjaaja osaa toimia ohjaajana erilaisissa hevosharrastepalveluissa, joissa hän vastaa hevosten hoidosta, ohjaa asiakkaita ja opettaa hevostaitoja.
Hevospalveluohjaaja työskentelee itsenäisenä työntekijänä tai yrittäjänä ratsutallilla, hevoskasvatusta harjoittavalla tallilla tai hevospalveluja tuottavassa yrityksessä.
Hevospalveluohjaaja ohjaa asiakkaita erikoistumisensa mukaisessa lajissa ja opettaa heille hevostaitoja.
www.ysao.fi/hevospaveluohjaaja
Kysy lisää Tuovi Huttunen puh. 0400 793 135

Tutkinnot Siilinjärvi

Hevostenhoitaja

Maarakennuskoneenkuljettaja

Hevostalouden perustutkinto

Rakennusalan perustutkinto
Hevostenhoitajan työpäivät kuluvat hevosten
päivittäisestä terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtien. Työssään hevostenhoitaja voi erikoistua
joko hevosten kasvatus- ja hoitotyöhön tai ravihevosten valmentamiseen ja kilpailuttamiseen
tai hevosharrastepalveluiden tuottamiseen.
Työnkuvaan mahtuu monenlaista – kengittämisestä aina hevosvarusteiden huoltoon ja valmistamiseenkin saakka. Lisäksi arki pitää sisällään monimuotoisia tallitöitä, kuten karsinan ja
tallin siivousta, ruokinnasta huolehtimista, lannan käsittelyä, laiduntamisen järjestelyä ja laitumen huoltotöitä sekä liikutuksia niin ajaen kuin
ratsaillakin. Keväästä syksyyn osallistut myös siitoshevosten ja varsojen hoitoon oriasemalla.
www.ysao.fi/hevostenhoitaja
Kysy lisää Tuovi Huttunen puh. 0400 793 135

Maarakennuskoneenkuljettajan työ vaatii erityistä tarkkuutta ja huolellista otetta. Olitpa
kaivinkoneen, puskutraktorin, pyöräkuormaajan, maansiirtoauton tai kiinteistönhoitokoneen
puikoissa, olet käytännönläheisen rakennusalan
työn näköalapaikalla. Kohtaat jatkuvasti uusia,
mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä ja opit
alituisesti uutta. Maarakennuskoneen kuljettaja voi erikoistua kokemuksen kartuttua tai koulutuksen kautta vaativampiin tehtäviin maarakennusalalla.
Maarakennuskoneenkuljettajan monipuolisiin työtehtäviin voi kuulua niin teiden ja muiden
alueiden kuin koneidenkin huolto- ja kunnossapitotöitä, mittaus- ja maisemointitöitä sekä ympäristönhoitotöitä. www.ysao.fi/mara
Kysy lisää Kai Niemelä puh. 0400 798 527
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Tutkinnot Vieremä

sapitoyritykset. Koneistajalla on hyvät mahdollisuudet toimia myös yksityisenä yrittäjänä.
Alan työllisyysnäkymät ovat hyvät.
www.ysao.fi/koneistaja
Kysy lisää Heikki Leinonen puh. 040 177 8565

Koneasentaja
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
Koneasentaja kokoaa, asentaa, huoltaa ja koekäyttää niin suuret koneet kuin pienemmät laitteetkin. Häneltä hoituvat mm. metsä- ja maatalouskoneiden, kaivosajoneuvojen ja prosessiteollisuuden
laitteistojen sekä automaatiojärjestelmien asennus- ja kunnossapitotyöt. Lisäksi koneasentajalla
on hanskassaan perustaidot hitsauksesta, levytöistä
ja automaatiotekniikasta.
Sinulla on myös mahdollisuus suorittaa metsäkonetekniikkaan painottuva tutkinto Ponssepolulla. Tästä koulutusohjelmasta on mahdollista valmistua täsmäosaajaksi Ponsse Oyj:lle. Vastaava polku on mahdollinen myös Normet Oy:lle.
www.ysao.fi/koneasentaja
Kysy lisää Heikki Leinonen puh. 040 177 8565

Levyseppähitsaaja
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
Levyseppähitsaajan käsittelyssä erilaisten levytyö- ja liitostekniikoiden avulla teräkset, alumiiniseokset ja erikoismetallit saavat uuden muotonsa.
Nykyaikaisissa konepajoissa sekä tuoteverstaissa hitsaaja valmistaa osia ja liittää ne sitten
yhteen valmiiksi tuotteeksi.
Tarvittaessa hän kokoonpanee asiakkaan luona kotimaassa tai ulkomailla isot teräsrakenteet
ja laitekokonaisuudet, esim. voimalaitokset.
Levyseppähitsaaja hallitsee manuaalisia ja
ohjelmoitavia koneita sekä tuntee materiaalien
käyttäytymisen eri tilanteissa. Hän osaa hahmottaa työpiirustuksista tuotteet ja osaa sen mukaan
suunnitella työn toteutuksen.
www.ysao.fi/levyseppahitsaaja
Kysy lisää Heikki Leinonen puh. 040 177 8565

Ponssepolku: www.ysao.fi/ponssepolku
Normetpolku: www.ysao.fi/normetpolku

Koneistaja
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
Koneistaja valmistaa monimuotoisia tarkkoja koneenosia sekä komponentteja eri teollisuuden aloille erilaisten työstömenetelmien avulla
manuaalisilla ja CNC-ohjatuilla työstökoneilla.
Koneistajana voit työskennellä erilaisissa projekteissa, joten tarvitset tiimityöskentely- ja
yhteistyötaitoja. Digitalisaation myötä alan
kehitys on ollut huimaa. Ohjelmointitaidot sekä
CAM-ohjelmointi on keskeinen osa koneistajien
ammattitaitoa.
Tarkkuus, huolellisuus sekä kädentaidot kuuluvat myös koneistajan toimenkuvaan. Koneistaja laatii koneille tarvittavat ohjelmat sekä tarkistaa mittaamalla, että valmiit kappaleet ovat piirustusten mukaisia.
Tyypillisimmät työpaikat ovat erilaiset metalliteollisuuden konepajat ja teollisuuden kunnos-

VALMA
VALMA-koulutukseen eli ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen voi
hakeutua silloin, kun opiskelija haluaa vielä miettiä tulevaa koulutusalaa.
Opiskelijalla on esimerkiksi oppimiseen tai
koulutuksen valintaan vaikuttavia haasteita.
VALMA soveltuu myös maahanmuuttajille.
Haku ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaan koulutukseen 23.2.-7.4.2021 (klo 15 mennessä) www.opintopolku.fi
Tieto valituille hakijoille lähetetään kirjeitse aikaisintaan 17.6.2021. Hakijan on ilmoitettava opiskelupaikan vastaanottamisesta Ylä-Savon
ammattiopistoon viimeistään 1.7.2021.
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• Jokainen opiskelija saa tarvitsemansa
palvelun ja ohjauksen omien osaamistavoitteidensa saavuttamiseksi

VALMA-koulutukseen on myös jatkuva haku,
joten vapaita paikkoja voi kysyä läpi lukuvuoden.
www.ysao.fi/valma
www.ysao.fi/koulutus
Kysy lisää Anna-Helena Lipponen
puh. 040 177 8541

Kansainvälisyys
Voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla työssäoppimisjaksolla, joka usein kestää 4-6 viikkoa.
YSAOlla on yhteistyökumppaneita useissa Euroopan maissa. Autamme sinua löytämään sopivan yrityksen ja asunnon. Ulkomaan työssäoppimisjaksolle voi hakea YSAOn stipendiä.
YSAO toimii aktiivisesti useissa kansainvälisissä verkostoissa ja on vahvasti mukana kansainvälisessä EfVet-oppilaitosyhteistyössä.
http://www.efvet.org/
Oppilaitoksemme koordinoi Together Much Better -hanketta, joka kuuluu Erasmus+-ohjelmaan
1.6.2019 - 31.5.2021 välillä.
Kohdemaita ovat esimerkiksi Saksa, Ranska,
Espanja, Italia, Norja, Hollanti ja Irlanti.
Hankkeen avulla 30 opiskelijaa pääsee työssäoppimaan Eurooppaan ja lisäksi kuudella opiskelijalla on mahdollisuus lähteä ryhmävaihtoihin.
Tutustu opiskelijoiden blogeihin ulkomaan
jaksoilta www.ysao.fi/blogi
Oppilaitoksessamme vierailee opiskelijoita
myös muista maista, joten sinulla on mahdollisuus kotikansainvälisyyteen.

MAHIS
MAHIS on Ylä-Savon ammattiopiston, Iisalmen
lyseon, Kiuruveden lukion, Lapinlahden Lukion ja
Kuvataidelukion, Pielaveden lukion, Sonkajärven
lukion, Vieremän lukion ja Savon ammattiopiston Iisalmen toimipaikan yhteistyöverkosto, jossa opiskelijalla on mahdollisuus yhdistää opintoja eri oppilaitoksista ja saada monipuoliset työelämä- ja jatko-opintovalmiudet.
Ammatillisen perustutkinnon lisäksi opiskelija
voi suorittaa koko lukion oppimäärän sekä ylioppilastutkinnon tai suorittaa ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon.
Kahden ammatillisen tutkinnon suorittaminen on tietyillä aloilla mahdollista. Toisen ammatillisen tutkinnon osilla voi myös laajentaa ja syventää ammatillista tutkintoaan. Oppilaitokset
voivat rajoittaa MAHIS-opiskelijoiden määrää.
www.mahis.fi

HOKS

Poikkeusolojen vuoksi pyrimme järjestämään
kansainvälisiä kokemuksia virtuaalisilla vaihdoilla, kunnes ulkomaille matkustaminen on jälleen
turvallista. COVID19-viruksen aiheuttamista
muutoksista johtuen ulkomaan vaihtoon lähteminen on aiempaa helpompaa myös valmistumisen jälkeen, jos matkustaminen ei onnistu opintojen aikana.
Lisätietoa kansainvälistymismahdollisuuksista saat kv-opettajiltamme:
Sankariniemi ja Tähtiniemi:
Laura Jätyri puh. 040 179 8144
Hingunniemi: Katariina Kastarinen 0400 793 133
Peltoniemi: Päivi Kallionpää 040 177 8538

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
Jokaiselle opiskelijalle suunnitellaan ja toteutetaan hänelle sopiva yksilöllinen opintopolku.
• Tarjolla on vaihtoehtoisia polkuja edetä opinnoissa
• Selvitetään opiskelijan jo olemassa oleva
osaaminen riippumatta sen hankkimistavasta
• Osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan
• Suunnitellaan miten osaamista hankitaan lisää
• Osaaminen osoitetaan ja ar vioidaan
käytännön työtilanteissa
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Opiskelijatoiminta

Lisäksi pääset mukaan urheiluhenkiseen SAKUgamesiin, jossa on tarjolla monipuolisia lajeja. Tällä hetkellä lajimahdollisuudet löytyvät keilailusta, toistovoimapunnerruksesta, beach volleysta, frisbeegolfista, minigolfista sekä kaukalopallosta.
https://sakustars.fi/

Tutor- ja opiskelijakuntatoiminta
Tutortoiminnalla edistetään opiskelijoiden yhteisöllisyyttä, hyvinvointia ja osallisuutta. Tutorit
pääsevät mukaan tapahtumien ja teemaviikkojen suunnitteluun ja toteutukseen. Tutortoiminta on hauskaa vaihtelua opiskelun arkeen. Tutorit
koulutetaan tehtäviinsä ja toiminta on osa ammatillisia opintoja. Tutorit voivat erikoistua oman
kiinnostuksensa mukaan digi-, vertais-, liikunta-,
musiikki- tai markkinointitutoriksi.

NY-Vuosi Yrittäjänä
NY-Vuosi Yrittäjänä -ohjelmassa opiskelijat
perustavat lukuvuoden ajaksi toimivan NY-yrityksen. NY-yritys toimii oikealla rahalla, ja se markkinoi opiskelijoiden oman idean mukaisia tuotteita ja palveluita. Opettajien lisäksi opiskelijoilla
on harjoitusyritystoiminnassa tukenaan neuvonantaja (esim. ulkopuolinen yrittäjä). Vuosi yrittäjänä -ohjelma sisältää kaikki toiminnassa tarvittavat materiaalit.
https://vuosiyrittajana.fi/
https://nuoriyrittajyys.fi/

YSAOlla toimii toimipistekohtaiset opiskelijakunnat sekä yksi yhteinen opiskelijakunnan hallitus, joihin jäsenet valitaan lukuvuodeksi kerrallaan. Opiskelijakuntien jäsenistä valitaan edustajat myös erilaisiin toimielimiin, kuten YSAOn
johtoryhmään ja prosessiryhmiin. Opiskelijakunnat kehittävät opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia ja opiskeluviihtyvyyttä mm. ottamalla kantaa ja tekemällä aloitteita opiskelijoita koskevissa asioissa. Opiskelijakunnat toimivat
yhteistyössä tutortiimin ja henkilöstön kanssa.
Tule rohkeasti mukaan tutor- ja opiskelijakuntatoimintaan.
Kysy lisää Miia Bovellan puh. 0400 799 829

Taitaja-toiminta
Vuosittain järjestetyssä Taitaja-kilpailussa ratkotaan yli 40 ammattialan suomenmestaruus. Semifinaaleihin osallistumalla voit varmistaa paikkasi loppukilpailuissa. Kilpailuun voivat osallistua
kilpailuvuonna 21 vuotta täyttävät tai sitä nuoremmat ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat nuoret. Voit myös päästä mukaan valmennustoimintaan, jossa päämääränä on kansainväliset EuroSkills- ja WorldSkills -kilpailut.
https://skillsfinland.fi/

SAKUstars & SAKUgames
Syty tähdeksi SAKUstarsissa! Tanssia, räppiä, digikuvataidetta, bändejä, yksinlaulua, akustisia
soittimia, karaokea, shakkia, näytelmiä, lausuntaa. SAKUstars-tapahtumassa on mukana kaikki, mikä kulttuuriin kuuluu!
SAKUstars on kulttuurikilpailu kaikille ammattiin opiskeleville. Kisoissa voi esiintyä, testata
taitoja, seurata muiden esityksiä ja saada palautetta tuomareilta ja heittäytyä koko yhdessäolon
ja -tekemisen tunnelmaan. Vuosittaisissa, kolmipäiväisissä kilpailuissa on sarjoja sekä ennakkoon
lähetettäville että paikanpäällä tehtäville töille ja
suorituksille. Osallistujat voivat olla aloittelijoita,
harrastajia tai taiteen alan opiskelijoita.

Iisalmen seudun urheiluakatemia
Yhdistä opiskelu, lajikohtainen valmennus ja kilpailutoiminta. Jos tavoitteesi on opiskella ammatillisten opintojen ohessa Iisalmen seudun Urheiluakatemiassa, hae sähköisesti yhteishaussa sekä
akatemiaan.
www.iisalmi.fi/urheiluakatemia
Kysy lisää Jukka Ikonen puh. 0400 792 849
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Yhteistyötä
ja elinvoimaa
YSAO avaa ovet työelämään,
tänään ja huomenna.
Olemme alueen, yritysten
ja taidon kehittäjä, joka
tekee työtä osaavamman
maailman puolesta.
Yhteishaku
23.2.–7.4.2021
www.ysao.fi/road
Kaikkiin koulutuksiin
on jatkuva haku!
www.ysao.fi/koulutus
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IISALMI
YSAO Sankariniemi, Asevelikatu 4
YSAO Tähtiniemi, Kotiteollisuuskuja 3
YSAO Peltoniemi, Kotikyläntie 254
KIURUVESI
YSAO Hingunniemi, Hingunniementie 98
LIPERI
Ylämylly, Pajapolku 5 A
SIILINJÄRVI
Toivala, Takojantie 9
VIEREMÄ
Teollisuustie 3
OPISKELIJA-ASUNTOLAT
Kotikyläntie 254, Iisalmi
Museokatu 13-17, Kiuruvesi
Ylä-Savon ammattiopisto pidättää oikeudet hakuoppaan tietojen muutoksiin.

HAKUINFO
& CHAT
palvelee ma-pe 8-16
hakuinfo@ysao.fi
040 481 1400

Seuraa meitä:

#ysao
mattiopisto
#yläsavonam
#byiisalmi
#jatkuvahaku

YSAO
www.ysao.fi
puh. 0400 827 251

Toimipisteet:
Iisalmi, Kiuruvesi, Liperi,
Siilinjärvi, Vieremä

