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Opintopolut  
 
OSAOssa opiskelet yksilöllisesti. Voit omilla valinnoillasi muokata opintojasi esimerkiksi 
opiskelemalla toisesta perustutkinnosta tutkinnon osan tai lukio-opintoja. Voit osallistua Taitaja-
kilpailutoimintaan tai urheiluvalmennukseen. Sinulla on mahdollisuus suunnata opintojasi jatko-
opintoihin tai vaikka yrittäjyyteen. Opiskelet oman oppilaitoksen lisäksi eri ympäristöissä kuten 
työpaikalla, verkossa, toisessa oppilaitoksessa tai kenties ulkomailla. Kaikissa opintopoluissa saat 
tarvitsemasi tuen ja ohjauksen. Tutustu tarkemmin kuvauksista, YouTube-videoista ja tarinoista 
opintopolkuihin ja kysy lisää ryhmänohjaajalta tai opinto-ohjaajalta.  
 
Aktiivi- ja taitajapolku 
Aktiivipolussa voit vaikuttaa oppilaitoksen toimintaan ja olla mukana luomassa positiivista 
ilmapiiriä. Aktiivipolulla voit hyödyntää myös liikunta- ja kulttuuriharrastuksiasi. Aktiivipolun 
opinnot kertyvät osallistuessasi opiskelijakunnan toimintaan ja/tai toimiessasi ryhmänedustajana, 
tutorina tai nimettynä opiskelijajäsenenä erilaisissa työryhmissä.  
Tuutoritoiminta 
Liikunta- ja kulttuuriharrastustoiminta 
Ammattiosaajan työkykypassi 
 
Taitajapolkuun sisältyvien opintojen aikana tutustut ammattitaitokilpailutoimintaan ja suoritat 
Huippuosaajaksi valmentautumisen tutkinnon osan. Taitajapolun valinneena osallistut 
oppilaitoskohtaisiin Taitaja-karsintoihin, joista valitaan osallistujat Taitaja SM-
semifinaalikilpailuihin. Semifinaalikilpailujen kautta sinun on mahdollista päästä valtakunnalliseen, 
vuosittain järjestettävään loppukilpailuun ja jopa Suomen edustajaksi kansainvälisiin EuroSkills ja 
WorldSkills -kilpailuihin.  
Taitaja-toiminta 
Taitaja- ja Skills -toiminta 
Emeliinan polku 
 
Jatko-opintopolku 
Opiskellessasi ammatillista opintoja, voit samaan aikaan suorittaa ammattikorkeakouluopintoja nk. 
väyläopintoja. Ne voivat lyhentää opiskeluaikaasi ammattikorkeakoulussa, jos jatkat siellä 
myöhemmin varsinaisena opiskelijana. Jatko-opintovalmiuksiasi voit parantaa tarjolla olevien lukio-
opintojen lisäksi valitsemalla yhteisten tutkinnonosien valinnaisista opinnoista parhaiten jatko-
opintosuunnitelmiasi tukevat valinnat. Opiskelemalla yhteisiä tutkinnon osia normaalia enemmän 
voit vahvistaa äidinkielen, vieraiden kielten ja/tai matemaattisluonnontieteellisten aineiden 
osaamista sekä yleisiä opintovalmiuksia. 
 
Digipolku 
Ammatillisessa koulutuksessa voit opiskella digitaalisen materiaalin ja oppimisalustan avulla joko 
itsenäisesti tai ohjatusti. Digitaalista oppimista voit tehdä sekä yhteisten aineiden osalta että 

https://www.osao.fi/opiskelen-osaossa/tuki-opiskelussa-ja-elamassa/tuutoritoiminta/
https://www.osao.fi/opiskelen-osaossa/palvelut-opiskelijalle/liikunta-ja-kulttuuri/
https://www.osao.fi/opiskelen-osaossa/palvelut-opiskelijalle/ammattiosaajan-tyokykypassi/
https://www.osao.fi/opiskelen-osaossa/opiskelu/taitaja-toiminta/
https://skillsfinland.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=lrSy8_o3ZBc
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ammatillisissa opinnoissa. Digipolulla voit myös nopeuttaa opintojasi opiskelemalla itsenäisesti 
lähiopetuksen rinnalla tai työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa (koulutus- tai oppisopimus).   
Avoimet ammatilliset opinnot  
 
Erityisen tuen polku 
Jos sinulla on tuen tarvetta säännöllisesti ja pitkäaikaisesti, sinulle voidaan suunnitella 
henkilökohtaiseen osaamisen kehittämisen suunnitelmaan (HOKSiin) erityisen tuen suunnitelma 
tutkinnon osittain. Sinulle tehdään erityisen tuen päätös, jolloin sinä saat henkilökohtaista ohjausta 
ja tukea. Tällaisia tukimuotoja voivat olla mm: samanaikaisopetus, omat materiaalit ja tehtävät sekä 
henkilökohtaiset ohjaus- ja tukikeskustelut.  
Erityinen tuki 
 
Kaksois- ja kolmoistutkintopolku 
Voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon lisäksi samanaikaisesti ylioppilastutkinnon (kahden 
tutkinnon polku) tai ammatillisen tutkinnon sekä ylioppilastutkinnon ja lukion oppimäärän 
(kolmoistutkinto). Jatko-opintovalmiuksiasi ja pääsykokeissa menestymistä voit parantaa lisäksi 
valitsemalla yhteisten tutkinnonosien valinnaisista opinnoista parhaiten jatkosuunnitelmiasi 
tukevat valinnat. Opiskelemalla yhteisiä tutkinnon osia normaalia enemmän voit vahvistaa 
äidinkielen, vieraiden kielten ja/tai matemaattisluonnontieteellisten aineiden osaamista sekä yleisiä 
opintovalmiuksia. 
Ammattilukio 
 
KV-polku 
Voit osallistua monenlaiseen kansainväliseen toimintaan ammatillisen koulutuksena aikana. Voit 
valita opintoihisi kieli- ja kansainvälisyysopintoja tai tehdä koulutussopimuksen kansainvälisessä 
työympäristössä joko kotimaassa tai ulkomailla. Voit vahvistaa kielitaitoasi myös siten, että toimit 
KV-tuutorina oppilaitoksen KV-opiskelijoille. 
Inkan polku 
Johannan polku 
Kansainvälisyys 
 
Nopeutettu polku 
Opiskelusi kestoa voidaan suunnitella tiiviimmäksi, jolloin voit opiskella esimerkiksi yhteisiä 
tutkinnon osia (esim. matematiikka, kielet) ja ammatillisia tutkinnon osia yhtä aikaa esim. verkko-
opinnoissa tai työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa. Voit hyödyntää myös kesäoppisopimusta 
opintopolkusi nopeuttamiseksi.  
Henrin polku 
Essin polku 
 
Oppisopimuspolku 
Voit opiskella koko tutkinnon tai tutkinnon osia oppisopimuksella, johon tarvitset itsellesi työpaikan. 
Oppisopimuksessa saat palkkaa, ja sinulla voi olla oikeus myös muihin sosiaalietuuksiin. Kesällä 

https://www.avoimetammatillisetopinnot.fi/
https://www.osao.fi/opiskelen-osaossa/tuki-opiskelussa-ja-elamassa/erityinen-tuki/
https://www.osao.fi/tietoa-hakemisesta/koulutustarjonta/ammattilukio/
https://www.youtube.com/watch?v=Vod7MO90Wo0
https://www.osao.fi/peliala-liikutti-maailmalle/
https://www.osao.fi/peliala-liikutti-maailmalle/
https://www.osao.fi/opiskelen-osaossa/opiskelu/kansainvalisyys/
https://www.osao.fi/tutkintotodistus-vaihtui-tyosopimukseen/
https://www.osao.fi/tutkintotodistus-vaihtui-tyosopimukseen/
https://www.osao.fi/kun-essi-kaskee-rekka-tottelee/
https://www.osao.fi/kun-essi-kaskee-rekka-tottelee/
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sinulla on mahdollisuus kesäoppisopimukseen, jolloin kesätöiden yhteydessä voit opiskella 
tutkintoasi eteenpäin.  
Emman tarina 
Mikaelan polku 
Jannen ja Villen polku 
Terhin polku 
Ammatillinen perustutkinto oppisopimuksella 
Työpaikalla järjestettävä koulutus 
 
Peruspolku  
Peruspolussa etenet oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen (HOKS) mukaisesti ja teet 
valintoja opintopolun sisällä (esim. valinnaiset opinnot), mutta sinulla ei ole valittuna mitään 
erityistä painotusta ammatilliseen tutkintoosi. Saat itsellesi yleisen jatko-opinto-oikeuden. 
 
Tuettu polku 
Voit saada tukiopetusta tarvittaessa tai tukea opintoihisi oppipajassa. Voit parantaa 
opiskelutaitojasi osallistumalla Opiskeluvalmiuksia tukeviin opintoihin. Opiskelijahuolto (esim. 
kuraattori, psykologi ja opiskeluterveydenhuolto sekä Opi-kuntoutus) auttaa tarvittaessa. 
Ryhmänohjaajasi ja opinto-ohjaajasi voivat ohjata sinua tiiviimmin tai voit saada tukea opintoihisi 
vapaaehtoiselta aikuiselta kaverilta (K2K). HOKSissa määritellään ohjauksen ja tuen tarkempi sisältö 
ja aikataulu. Huomioi, että voit opiskella osa-aikaisesti (max. 40%) sairaspäivärahalla ja näin 
keventää opiskelupolkuasi väliaikaisesti. 
Oppiminen voi tapahtua myös laajemmin työpaikoilla, jossa voidaan järjestää ohjausta ja tukea 
yksilöllisesti. Tuettu polku voidaan toteuttaa myös siten, että opiskelet HOKSin mukaisia sisältöjä 
kaupungin/kunnan työpajoissa tuetusti.  
Opiskelijahuolto 
 
Tutkinnonosapolku 
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti voit opiskella tutkinnosta 
vain tietyn osan tai vain yhden tutkinnon osan tai useampia tutkinnon osia. Työllistymiseksi osa 
tutkinnosta voi olla sinulle riittävä tavoite. Tällöin sinun ei tarvitse opiskella yhteisiä tutkinnon osia 
(mm. äidinkieli, vieraat kielet, matematiikka).  
 
Työvaltainen polku 
Laajennetussa työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa voit opiskella ja kehittää osaamistasi 
työpaikoilla normaalia enemmän. Työvaltaisella polulla voit parantaa työllistymismahdollisuuksiasi 
esimerkiksi suorittamalla kahden osaamisalan opintoja samalla työpaikalla tai yhteisiä tutkinnon 
osia (matematiikka, kielet jne.). Työvaltainen polku tukee osaamisen hankkimista lisäämällä 
oppimista aidoissa työelämän tilanteissa. Sekä hitaammin tai nopeammin etenevänä voit hyötyä 
laajennetusta koulutussopimuksesta tai oppisopimuksesta.  
Ramonan polku 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UQ3EjiJeCds
https://www.osao.fi/oppisopimus-yrityslahtoinen-tapa-hankkia-osaavaa-henkilostoa/
https://www.osao.fi/oppisopimus-yrityslahtoinen-tapa-hankkia-osaavaa-henkilostoa/
https://www.youtube.com/watch?v=AJwJMcazLM4
https://www.youtube.com/watch?v=zQpyy3RsEhQ
https://www.osao.fi/tietoa-hakemisesta/haen-opiskelijaksi/olen-toissa-ja-haluan-patevyyden-oppisopimus/
https://www.osao.fi/opiskelen-osaossa/opiskelu/henkilokohtaistaminen/
https://www.osao.fi/opiskelen-osaossa/tuki-opiskelussa-ja-elamassa/
https://www.youtube.com/watch?v=6HRZO3mbpAM
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Urheilijapolku 
Urheilijana sinulla on mahdollisuus tähdätä kansalliselle ja kansainväliselle huipulle yhdistämällä 
urheilu ja opiskelu hakeutumalla Ouluseutu Urheiluakatemiaan (OSUA). Ouluseutu Urheiluakatemia 
järjestää aamuvalmennusta ja muita sinua palvelevia tukitoimia lajeissa: jääkiekko, jalkapallo, 
salibandy, lentopallo, yleisurheilu, uinti ja yksilölajit.  
Huippu-urheilu ja opiskelu 
Miron polku 
 
Valma-polku 
Valma-koulutus on tarkoitettu sinulle, mikäli et vielä tiedä, mihin ammatilliseen koulutukseen 
haluaisit hakeutua opiskelemaan. Valma-opiskelijana sinulla on mahdollisuus käydä tutustumassa 
eri koulutusaloihin ja siirtyä opiskelemaan kesken Valma-vuoden tutkintokoulutukseen, mikäli 
löydät oman alasi, ja opiskelupaikka on vapaana. Valmassa voit opiskella mm. jostain ammatillisesta 
perustutkinnosta tutkinnonosan tai osa-alueen. Jos opiskelet perustutkintoa, mutta mietit alan 
vaihtoa, voit hakeutua Valmaan opiskelemaan.  
Valmentava koulutus - Valma 
Valma-esittelyvideo 
 
Yhdistelmätutkintopolku 
Henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman (HOKS) mukaisesti voit opiskella kahden 
eri tutkinnon sisältöjä ja laajentaa siten osaamista ja työllistymismahdollisuuksiasi. Voit opiskella 
ammatillisen tutkinnonosan toisesta tutkinnosta, joka tunnustetaan kokonaan osaksi opintojasi. 
Esim. jos opiskelet lähihoitajaksi ja olet vapaa-ajalla töissä kahvilassa, voit opiskella kokin tutkintoon 
kuuluvan Kahvilapalvelut, 15 osp.  
Ammatillinen tutkinnonosa lukiossa tai toisessa ammatillisessa perustutkinnossa opiskelevalle 
Koulutustarjonta 
 
Yrittäjyyspolku 
Yrittäjyyspolulla voit opiskella yrittäjämäisesti esim. osallistumalla työelämän projekteihin, 
perustamalla yksin tai yhdessä NY – Nuori Yrittäjä -yrityksen, jossa voit suorittaa tutkinnon osia ja 
työpaikalla järjestettävää koulutusta yritystoiminnan laajuudesta riippuen. Voit jatkaa NY-yrityksen 
toimintaa lukuvuoden ja/tai valmistumisen jälkeen niin halutessasi. Sinulla on mahdollisuus myös 
opiskella tutkinnon osia yrittäjän ammattitutkinnosta tai perustaa osuuskunta. 

https://www.osao.fi/tietoa-hakemisesta/koulutustarjonta/ouluseutu-urheiluakatemia/
https://www.youtube.com/watch?v=H5OoUrFXaEY
https://www.osao.fi/tietoa-hakemisesta/koulutustarjonta/valmentava-koulutus-valma/
https://www.youtube.com/watch?v=eFapeMehdU8
https://www.osao.fi/tietoa-hakemisesta/koulutustarjonta/tutkinnon-osat/
https://www.osao.fi/tietoa-hakemisesta/koulutustarjonta/

