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ETELÄ-SAVON KOULUTUSTARJONTA
KATE-hankkeen kohderyhmä on
yli 16-vuotiaat maahanmuuttaja taustaiset henkilöt,
myös Suomessa syntyneet maahanmuuttajien lapset.
Hankkeen tavoitteena on edistää kohderyhmän työllistymistä,
joko suoraan työmarkkinoille ohjaamalla tai
erilaisten koulutusten ja tukipalveluiden kautta.
Hankkeelta saa apua esimerkiksi oman suunnan mietinnässä
ja kouluun hakemisessa.
Tähän tiedostoon on koottu Etelä-Savon alueelta
ammatilliset oppilaitokset, ammattikorkeakoulut ja kansanopistot.
Listauksessa on myös isoimpien kaupunkien lukiot,
mutta lukioita on lähes jokaisessa Etelä-Savon kunnassa.
Lista on koottu kaupungeittain,
joka helpottaa oman paikkakunnan
koulutustarjonnan selaamista.
Listauksessa on myös isoimpien kaupunkien lukiot,
mutta lukioita on lähes jokaisessa Etelä-Savon kunnassa.
Tiedosto on koottu mahdollisimman selkeäksi ulko- ja kieliasultaan.
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MIKKELI
OTAVAN OPISTO
AIKUISTEN PERUSOPETUS
Aikuisten perusopetus on yli 17-vuotiaille nuorille ja aikuisille.
Otavan Opiston aikuisten perusopetus koostuu kolmesta eri linjasta.
Opetuskieli on suomi ja koulutus on opiskelijalle ilmainen.
Opiskelupaikkaa haetaan Otavan Opiston omilta sivuilta.
Lukutaitovaihe
Lukutaitovaihe on vuoden mittainen koulutus niille,
jotka eivät osaa lukea tai kirjoittaa suomen kieltä.
Lukutaitovaiheen jälkeen voi hakea aikuisten alkuvaiheen
opetukseen.
Alkuvaihe
Alkuvaiheen opinnoissa opiskellaan peruskoulun tietoja ja taitoja.
Lisäksi harjoitellaan opiskelu- ja tiedonhankintataitoja.
Opiskeltavia aineita ovat esimerkiksi suomi toisena kielenä,
matematiikka, englanti, historia, yhteiskuntaoppi ja ympäristöoppi.
Päättövaihe
Päättövaiheessa jatketaan peruskoulun opetusta ja
vahvistetaan jatko-opinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja.
Opiskelijalla on mahdollisuus asua lukuvuoden aikana
Otavan Opiston asuntolassa.
Asuntolassa asuminen on ilmaista.
MUU OPETUS
Otavan Opistolla voi opiskella myös aikuislukiossa.
Lukio opinnoista lisätietoa saa täältä.
Lisäksi Otavan Opisto järjestää vuoden mittaisena kurssina
lääketieteellisiin opintoihin valmentavaa Lääkislinjaa.
Kurssina myös tulevaisuuden tutkimukseen painottuvan
Delfoi-menetelmän opetusta.
Otavan Opisto on osa Mikkelin kaupungin liikelaitos Otaviaa.
Otavia järjestää Nettilukio opetusta.
Nettilukiossa opiskellaan lukio opinnot verkossa.
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VALMENNUSKESKUS PUBLIC
Valmennuskeskus Public järjestää Mikkelissä kotoutumiskoulutusta. Koulutus tukee opiskelijan yksilöllistä kehittymistä, mahdollisuuksia osallistua
työelämään ja yhteiskunnan toimintaan.
Kotoutumiskoulutukseen haetaan TE-palveluiden kautta.
Katso lisää kotoutumiskoulutuksesta TE-palveluiden sivuilta.

ESEDU
Mikkelissä ammatillista koulutusta tarjoaa Etelä-Savon ammattiopisto ESEDU.
Opiskeltavia ammattialoja on paljon ja useisiin on jatkuva haku,
eli hakemuksen voi tehdä milloin vain.
Ammatillisissa opinnoissa kielitaidon on oltava tasolla B1.
Täältä löytyy ESEDU:n hakijan opas, jossa on esitelty kaikki opiskeltavat alat.
Oppaassa lisäksi tietoa jatkuvasta hausta ja yhteishausta.
ESEDU Valtti
Koulutuksessa suoritetaan työelämässä vaadittavia kortteja
ja kehitetään ammatillista kielitaitoa.
Tavoitteena on kielitaito, jolla pääsee ammatillisiin
opintoihin tai työhön.
Lisätietoja ESEDU:n omilla sivuilla.
Valtti-koulutukseen haku tapahtuu TE-Palveluiden kautta.
ESEDU Valma
Valma on ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus.
Valmassa opiskellaan suomen kieltä, tutustutaan ammatilliseen
koulutukseen, suomalaiseen työelämään ja
erilaisiin ammatti aloihin.
Valman aikana voi tehdä ammatillisiin tutkintoihin
kuuluvia opintoja.
Lisätietoja ESEDU:n omilla sivuilla.
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AMMATTIOPISTO SPESIA
Spesia on ammatillinen erityisoppilaitos.
Spesiassa voi opiskella ne, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea opintoihinsa.
Tuen tarve voi liittyä esimerkiksi oppimisvaikeuksiin, fyysisiin rajoitteisiin tai
sosiaalisiin haasteisiin.
Mikkelissä Spesia järjestää Telma-koulutusta ja Valma-koulutusta yhteistyössä ESEDU:n kanssa:
• Telma-koulutuksessa valmennetaan työhön
ja itsenäiseen elämään,
• lisätietoja Telmasta Spesian internet-sivuilta.
• Valma-koulutuksessa valmennetaan ammatillisiin opintoihin,
lisätietoja Valmasta täältä.

SUOMEN NUORISO-OPISTO PAUKKULA
Suomen nuoriso-opistossa voi opiskella kasvatus- ja
ohjausalan perustutkinnon ja erilaisia lyhyempiä kursseja.
• Lisätietoja ammatillisesta tutkinnosta saa täältä
• Tietoa erilaisista kursseista saa täältä

MIKKELIN LUKIO
Mikkelin lukio on yleislukio.
Lukioon voi tutustua tarkemmin lukion omilla sivuilla.
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KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU, XAMK
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk:n toimipisteet sijaitsevat
Kotkassa, Kouvolassa, Mikkelissä ja Savonlinnassa.
Perustutkinto
XAMK:ssa on 62 AMK-perustutkintoon johtavaa koulutusta.
Mikkelissä järjestettävät AMK-tutkinnot täällä.
Ylempi tutkinto
Perustutkintojen lisäksi XAMK järjestää ylempiä AMK koulutuksia.
Ylemmät AMK koulutukset löytyy täältä.
Avoimet kurssit
Xamk:ssa on myös kaikille avoimia,
avoimen ammattikorkeakoulun kursseja.
Opiskelu tapahtuu jollain toimipisteellä tai verkossa.
Kurssit voi käydä katsomassa täältä.
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SAVONLINNA
SAVONLINNAN AIKUISLUKIO
Maahanmuuttajien perusopetus
Perusopetus on yli 17-vuotiaille nuorille ja aikuisille
maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat suomalaisen peruskoulun
päättötodistuksen.
Opiskelijan on osattava lukea ja kirjoittaa,
ymmärtää selkeää suomea ja jonkin verran kirjoitettua tekstiä.
Lisätietoja opinnoista Aikuislukion omilta sivuilta.
Suomen kielen kurssit
Aikuislukio järjestää myös pelkkiä suomen kielen kursseja.
Kursseilla kirjoitus- ja lukutaito ovat välttämättömiä.
Lisätietoa kursseista voi käydä lukemassa täältä.
Lukioon valmistava opetus (Luva)
Luva- opintojen pääpaino on suomen kielen opinnoissa ja
lukiossa tarvittavien opiskelutaitojen opiskelussa.
Luvassa voi korottaa perusopetuksen arvosanoja ja
suorittaa lukion kursseja etukäteen.
Koulutukseen voi hakea maahanmuuttajat tai vieraskieliset
henkilöt, joilla on peruskoulun päättötodistus tai
vastaavat tiedot ja taidot.
Lisätietoja Luva-koulutuksesta löytyy täältä.
Lukio-opinnot
Aikuislukiossa voi opiskella lukion oppimäärän,
suorittaa ylioppilastutkinnon tai opiskella peruskouluopintoja.
Lukio tarjoaa opiskeltavaksi myös yksittäisiä aineita tai kursseja,
esimerkiksi kieliä.
Lisätietoja Savonlinna aikuislukiosta täältä.
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SKO SAVONLINNAN KRISTILLINEN OPISTO
Savonlinnan kristillisessä opistossa voi opiskella aikuisten
perusopetuksessa, suomen kielen kurssilla sekä kuvataidelinjalla.
Lisätietoja opiskelusta Kristillisen opiston omilla sivuilla.
Opisto järjestää myös erilaisia lyhyempiä kursseja,
kuten suomen kielen intensiivikursseja.
Erillisistä kursseista lisätietoa löytyy täältä.

SAMIEDU
Savonlinnassa ammatillisesta koulutuksesta vastaa SAMIedu.
Opiskeltavia aloja on melkein 40. Moniin koulutuksiin on jatkuva haku.
Katso lisätietoja SAMIedun sivuilta.
SAMIedu Valma
Valma on ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus.
Valman tavoite on antaa opiskelijalle valmiuksia
hakeutua ammatilliseen koulutukseen sekä
vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen tutkinto.
VALMA koulutukseen on jatkuva haku SAMIedun omilla sivuilla.

AMMATTIOPISTO SPESIA
Spesia on ammatillinen erityisoppilaitos.
Spesiassa voi opiskella ne nuoret ja aikuiset,
jotka tarvitsevat tukea opintoihinsa.
Tuen tarve voi liittyä esimerkiksi oppimisvaikeuksiin,
fyysisiin rajoitteisiin tai sosiaalisiin haasteisiin.
Savonlinnassa Spesia järjestää Telma-koulutusta yhdessä SAMIedun kanssa.
Telma-koulutuksen tarkoitus on valmentaa työhön ja itsenäiseen elämään.
Lisätietoja koulutuksesta Spesian internet-sivuilta.
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TAIDELUKIO
Taidelukiossa opiskelija voi opiskella normaalien lukion kurssien
lisäksi laajasti kuvataiteita tai musiikkia.
Lisää tietoa Taidelukion omilla sivuilla.

LYSEON LUKIO
Lyseon lukio on yleislukio, jossa voi normaalien lukio kurssien
lisäksi opiskella tekniikan opintoja tai hakea urheilulinjalle.
Lisää tietoa saa Lyseon lukion omilta sivuilta.

KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU, XAMK
Xamkilla on toimipiste myös Savonlinnassa.
Katso täältä Savonlinnassa järjestettävät koulutukset.

SAVONLINNAN KESÄYLIOPISTO
Savonlinnan kesäyliopisto järjestää kaikille avoimia kursseja
ja kurssikokonaisuuksia.
Kurssit ja muut koulutukset näet Kesäyliopiston omilta sivuilta.

TANHUVAARAN URHEILUOPISTO
Tanhuvaaran urheiluopistossa voit opiskella liikunta-alaa.
Ajankohtaisen opintotarjonnan voi käydä katsomassa
Tanhuvaaran omilla sivuilla.
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PUNKAHARJU
ITÄ-KARJALAN KANSANOPISTO
Punkaharjulla sijaitseva Itä-Karjalan kansanopistossa järjestetään
ammatillista koulutusta, perusopetuksen lisäopetusta (10-luokka),
aikuisten perusopetusta ja kotoutumiskoulutusta.
Katso lisätietoja koulutuksista kansanopiston omilta sivuilta.
Opistolla on asuntola opiskelijoilleen.
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PIEKSÄMÄKI
ESEDU
Etelä-Savon ammattiopistolla on toimipiste myös Pieksämäellä.
Koulutustarjonnassa on paljon erilaisia vaihtoehtoja ammatillisiin opintoihin.
Ammatillisissa opinnoissa kielitason tulee olla B1.
Tutustu Pieksämäen ESEDUn tarjoamiin koulutuksiin täältä.

AMMATTIOPISTO SPESIA
Spesia on ammatillinen erityisoppilaitos.
Spesiassa voi opiskella ne nuoret ja aikuiset,
jotka tarvitsevat tukea opintoihinsa.
Tuen tarve voi liittyä esimerkiksi oppimisvaikeuksiin,
fyysisiin rajoitteisiin tai sosiaalisiin haasteisiin.
Pieksämäellä Spesia järjestää ammatillisina opintoina merkonomin,
ympäristön- ja kiinteistönhoitajan, toimitilahuoltajan, kokin, puutarhurin ja
it-tukihenkilön perustutkintoja.
Lisätietoja näistä tutkinnoista saa Spesian Hakijan oppaasta.
Haku näihin koulutuksiin tapahtuu Spesian omien sivujen kautta.

KULTTUURIKESKUS POLEENIN SEUTUOPISTO
Seutuopistossa voi opiskella suomen kielen alkeis- tai jatkokursilla.
Opistossa voi suorittaa Yleisten kielitutkintojen suomen keskitason testin.
Lisää tietoa seutuopiston tarjoamista kursseista täältä.

SEURAKUNTAOPISTO, PIEKSÄMÄEN TOIMIPISTE

Pieksämäen seurakunta opistolla voi opiskella ammatin,
hankkia valmiuksia jatko-opintoihin tai saada uutta potkua omaan uraan.
Täällä on lueteltu seurakuntaopiston Pieksämäen toimipisteellä suoritettavat
opinnot on lueteltu täällä.
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Seurakuntaopistolla Pieksämäellä järjestetään myös Suomen kielen- ja
kulttuurin koulutusta maahanmuuttajataustaisille henkilöille.
Maahanmuuttajalinja on yli 17 vuotiaille, jotka osaavat lukea ja kirjoittaa
ja joiden suomen kielen taito on kehittyvällä tasolla.
Tavoitteena on oppia suomen kieltä jatko-opintoja tai työelämää varten
sekä saada tietoja ja taitoja arkielämään ja asioiden hoitamiseen
suomalaisessa yhteiskunnassa.

PIEKSÄMÄEN LUKIO
Pieksämäen Lukio on yleislukio,
jossa voi suorittaa ylioppilastutkinnon.
Lisätietoja löytyy Lukion omilta internet-sivuilta.

DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU,
PIEKSÄMÄEN-KAMPUS
Diakonia-ammattikorkeakoulussa Pieksämäellä voi opiskella
sosiaali-, terveys- ja kirkon alan tutkintoja monimuotototeutuksena.
Pieksämäellä voi opiskella myös asioimistulkin tutkinnon.
Katso enemmän tietoja koulutuksista DIAK:n omilta sivuilta.
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