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Mihin peruskoulun jälkeen?

• Jatko-opintoja on hyvä alkaa miettimään 

hyvissä ajoin

• Erilaisiin vaihtoehtoihin tutustuminen

• Realistiset mahdollisuudet, omat taidot, 

kiinnostuksen kohteet

• Varasuunnitelmat

• Ammatillisen koulutuksen sanasto

https://ammattipolku.fi/wp-content/uploads/2019/11/Sanasto_huoltajien_infoilta_2019.pdf


VALMA, TELMA ja tutkintotavoitteinen koulutus –
millaisia vaihtoehtoja on?

• VALMA: Ammatilliseen perustutkintoon valmistava koulutus. VALMA-koulutusta 
järjestetään sekä ammatillisessa erityisoppilaitoksissa että yleisissä ammatillisissa 
oppilaitoksissa. Koulutuksen aikana muun muassa vahvistetaan opiskelutaitoja, 
opiskellaan työelämätaitoja ja tutustutaan erilaisiin ammatteihin.

• Minun tarinani VALMAssa –opas

• TELMA: Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus. TELMA-koulutusta 
järjestetään ammatillisissa erityisoppilaitoksissa. Koulutuksen tavoitteena on, että 
opiskelija löytää työ- ja päivätoiminnan, asumisen, vapaa-ajan ja kuntoutumisen osalta 
ratkaisun hyvään ja toimintakyvyn mukaiseen mahdollisimman itsenäiseen elämään.

• Pirkanmaan alueen TELMA-koulutuksen opas

• Tutkintotavoitteinen koulutus (ammatillinen perustutkinto): Opintojen aikana 
hankitaan tietyn alan ammattitaito ja osaaminen kyseisen ammatin harjoittamiseen

https://ammattipolku.fi/wp-content/uploads/2019/06/Minun_tarinani_VALMAssa.pdf
https://ammattipolku.fi/wp-content/uploads/2019/06/TELMA_opas_2019.pdf


Yleisten ammattioppilaitosten ja ammatillisten 
erityisoppilaitosten vaihtoehdot

YLEISET AMMATTIOPPILAITOKSET:

- Valma-koulutus ja tutkintotavoitteinen koulutus

- Integroitu erityisopetus ja pienryhmät

AMMATILLISET ERITYISOPPILAITOKSET:

- Valma- ja Telma-koulutus sekä tutkinto-

tavoitteinen koulutus



Ammatilliset oppilaitokset Pirkanmaalla

• Aitoon koulutuskeskus (ammatillinen erityisoppilaitos)

• Ammattiopisto Luovi (ammatillinen erityisoppilaitos)

• Kiipulan ammattiopisto (ammatillinen erityisoppilaitos)

• SASKY koulutuskuntayhtymä

• Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

• Valkeakosken ammattiopisto VAAO

Lisäksi:

• Ahlmanin ammattiopisto

• Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK

• Tampereen konservatorio

• Varalan urheiluopisto

http://aikk.fi/
http://www.luovi.fi/
http://www.kiipula.fi/
http://www.sasky.fi/
http://www.tredu.fi/
https://vaao.fi/
http://www.ahlman.fi/etusivu
http://www.takk.fi/
http://www.tampereenkonservatorio.fi/
http://www.varala.fi/


Koulutustarjonta Pirkanmaalla ja koulutuksiin 
hakeutuminen
• Oppilaitosten avoimet ovet, tutustumispäivät ja koulutuskokeilut

Koonti pienryhmämuotoisen koulutuksen tutustumisista (Pirkanmaa)

• Koonti: ammatilliset perustutkinnot, pienryhmät (Pirkanmaa)

• Koonti: valmentavat koulutukset, pienryhmät (Pirkanmaa)

Hakuajat (kevät/kesä 2020):

• Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen 18.2.–10.3.2020

• Erityisopetuksen haku 11.3.-1.4.2020

• Perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten haku 21.5.–23.7.2019

• Lisäksi jatkuva haku

https://ammattipolku.fi/wp-content/uploads/2019/11/Koonti_tutustumiset_2019-2020.pdf
https://ammattipolku.fi/wp-content/uploads/2019/11/Koulutustarjonta-PERUSTUTKINNOT_2020.pdf
https://ammattipolku.fi/wp-content/uploads/2019/11/Koulutustarjonta-er-VALMENTAVAT_2020.pdf


Mistä lisätietoa?

• www.opintopolku.fi

• www.ammattipolku.fi

• www.ameo.fi

• Oppilaitosten omat verkkosivut

http://www.opintopolku.fi/
http://www.ammattipolku.fi/
https://ameo.fi/


Kiitos!

Sanna Annala

etunimi.sukunimi@tampere.fi

050 3030 748

www.ammattipolku.fi
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@ammattipolku
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