


Mitä Jypaossa voi opiskella?

Ravintola- ja catering –alan 

perustutkinto 180 osp

• Kokki

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan

perustutkinto 180 osp

• Kodinhuoltaja

• Toimitilahuoltaja



Mistä opinnot muodostuvat?

Pakolliset tutkinnon osat

• Tutkintoon liittyvä pakollinen ammatillinen osaaminen

• Sisältää työelämässä oppimista

Valinnaiset tutkinnon osat

• Ammatillista osaamista täydentäviä tutkinnon osia

• Opiskelija valitsee nämä opinnot oman 

kiinnostuksen ja urasuunnitelman mukaan

• Sisältää työelämässä oppimista

Yhteiset tutkinnon 

osat

• Viestintä ja 

vuorovaikutusosaaminen

• Matemaattis-

luonnontieteellinen osaaminen

• Yhteiskunta- ja 

työelämäosaaminen

• Valinnaiset



Millaista on opiskelu Jypaossa?

Noin 120 opiskelijaa, nuoria ja aikuisia

HOKS Jypaossa

Opintoja suunnitellaan yhdessä

Huomioidaan yksilölliset tarpeet, esim. 
oppimisympäristöt

Ei edetä ryhmän mukaan, vaan oman HOKSin ja 
aikataulun mukaan

Oppimisympäristöissä 
on opintojen eri 
vaiheissa olevia 

opiskelijoita

Oma työjärjestys

Yhteisöllisyys

Kansainvälisyys

Opiskelukaverit

Jokaiselle opiskelijalle 
tehdään oma 

opiskelusuunnitelma 

eli HOKS

Opiskeluhyvinvoinnin 
tukeminen

Opiskelijakuntatoiminta, 
teemapäivät, juhlat, 
tapahtumat, retket



Ammatillisiin opintoihin sisältyy 
työelämässä oppimista

• Opitaan asioita työpaikalla

• Opiskelijan oma suunnitelma (HOKS) työelämässä 

oppimiseen

• Opiskelijalla on työpaikalla oma työpaikkaohjaaja, joka 

opastaa työtehtävissä

• Opettaja pitää yhteyttä ja käy työpaikalla

• Opiskelija, opettaja ja työpaikkaohjaaja suunnittelevat 

yhdessä työelämässä oppimisen etenemisen

• Työpaikalla tehdään näyttö = arvioidaan opiskelijan 

osaamista

• Työelämässä oppiminen voi toteutua 

koulutussopimuksessa tai oppisopimuksessa.



Ammatillisten opintojen lisäksi tutkinnossa 
opiskellaan yhteisiä tutkinnon osia

• Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp

• Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp

• Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp

• Valinnaiset opinnot 9 osp



Oma aikataulu

Sopivat oppimisympäristöt

Työelämässä oppiminen

Opiskelun suunnittelu yhdessä

URASUUNNITELMA Tukea ja ohjausta 

opiskeluun ja 

oppimiseen

Ohjausta työn tai 

jatko-opiskelupaikan 

löytämiseen

Valmistuminen

oman suunnitelman ja 

aikataulun mukaan

HOKS

Henkilökohtainen 

osaamisen 

kehittämissuunnitelma

Aikaisempi koulutus,  

työkokemus ja 

osaaminen

Opiskelijan oma polku 

Jypaossa

Suunnitelmien 

päivittäminen opintojen 

eri vaiheissa



Hakeutuminen

• Yhteishaku www.opintopolku.fi

• Jatkuva haku www.jypao.fi

• Opintojen aloittaminen on mahdollista 

ympäri vuoden.

• Tutustumiskäynnin voi sopia Jypaon opinto-

ohjaajan kanssa paula.pietilainen@jypao.fi

http://www.opintopolku.fi/
http://www.jypao.fi/


”Erittäin hyvä paikka opiskella.

Aloitusvaiheen opiskelijapalaute

Syksy 2021 Ammatillisen koulutuksen korkeimmat opiskelija- ja 

työelämäpalautteet Suomessa.

Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOLry:n selvitys 2022. 




