


Spesian arvot

Merkityksellinen
Vahvistamme ja rikastamme yksilön ja  
yhteiskunnan tulevaisuutta.

Mutkaton
Arvostamme avointa vuorovaikutusta ja 
raikasta yhdessä tekemistä.

Yhdenvertainen
Kunnioitamme rohkeasti erilaisuutta ja  
lisäämme monimuotoisuutta.

Työ. Elämä.

Spesia.
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Opiskelu antaa mahdollisuuksia! 

Opiskeleminen ja uusien taitojen opettelu 
avaa sinulle uusia mahdollisuuksia työhön, 
jatko-opintoihin ja itsenäiseen elämään. 

Opiskeleminen vaatii sitoutumista ja työtä,  
mutta samalla se palkitsee ja antaa paljon. 
On mahtava tunne osata jotain tosi hyvin! 

Spesiassa saat oppia sinulle sopivalla tavalla. 
Ilmapiiri on kannustava ja opiskelu käytännönläheistä.

Me autamme sinua onnistumaan. 
Spesiassa jokainen saa loistaa. Tervetuloa!
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Ammattiopisto Spesia

Mikä?
Ammattiopisto Spesia on ammatillinen erityisoppilaitos. 
Meillä opiskelee vuosittain yli 1500 opiskelijaa.

Missä? 
Ammattiopisto Spesian päätoimipaikat ovat  
Jyväskylä, Järvenpää, Pieksämäki ja Turku.  
Järjestämme koulutusta myös useilla muilla paikkakunnilla.

Kenelle? 
Opiskelijamme ovat mahtava joukko nuoria ja aikuisia,  
jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea opintoihinsa.  
Erityisen tuen tarve voi liittyä esimerkiksi  
oppimisvaikeuksiin, fyysisiin rajoitteisiin tai sosiaalisiin haasteisiin. 

Mitä?  
Spesian monipuolisesta koulutustarjonnasta löydät  
ammatilliseen perustutkintoon johtavaa koulutusta  
sekä valmentavaa TUVA- ja TELMA-koulutusta. 
Tarjoamme myös erityisen tuen asiantuntijapalveluita.

Miten?  
Spesiassa asiat opitaan käytännönläheisesti, pienissä ryhmissä.  
Opetus on selkeää ja asioita kerrataan riittävän monta kertaa. 
Opiskelijan vahvuudet ja tuen tarve huomioidaan yksilöllisesti. 

Koulutuksen järjestäjä? 
Oppilaitosta ylläpitää Ammattiopisto Spesia Oy,  
jonka omistavat Invalidiliitto ja S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr.



Koulutustarjonta 
Ammattiopisto Spesian koulutustarjonta on monipuolinen. 
Järjestämme koulutusta useilla eri aloilla ja paikkakunnilla.

Ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus 
antaa opiskelijalle ammattitaidon ja tutkinnon. 

Valmentavaa koulutusta on kahdenlaista:  
TUVA antaa valmiuksia tutkintokoulutukseen, 
TELMA työhön ja itsenäiseen elämään.

Monipuolisuus antaa valinnanvaraa. 
Meillä ja sinulla on yhteinen tavoite:  
löytää sinun vahvuutesi, sinulle paras suunta  
ja juuri sinulle sopiva koulutus. 
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Ammatilliseen
perustutkintoon
johtava koulutus

Tutkintokoulutukseen 
valmentava koulutus

TUVA

Työhön ja 
itsenäiseen elämään 
valmentava koulutus

TELMA



7

TUVA antaa varmuutta jatko-opintoihin
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus

TUVA-koulutus antaa valmiuksia hakea tutkintokoulutukseen  
ja varmuutta sinulle sopivan alan valitsemiseen.
TUVA parantaa edellytyksiäsi suorittaa ammatillinen tutkinto. 
Koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja suoritusaika enintään vuosi. 
Vuoden aikana voit myös korottaa perusopetuksen arvosanoja 
tai suorittaa pieniä osia tutkintokoulutuksen opinnoista. 
TUVA auttaa sinua löytämään omat vahvuutesi ja oman polkusi. 

TELMA tarjoaa taitoja itsenäistymiseen ja työhön
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus

TELMA-koulutuksessa saat monipuolisesti taitoja,
joita tarvitset arjessa, itsenäistymisessä ja työpaikalla. 
Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus tutustua 
erilaisiin työtehtäviin ja asumisvaihtoehtoihin 
ja etsiä juuri sinulle parhaiten sopivia ratkaisuja. 
Paljon tukea tarvitsevalle TELMA on loistava väylä 
itsenäisempään elämään ja oman työpolun löytämiseen.

Perustutkinnolla ammattiin ja työelämään
Ammatilliseen perustutkintoon johtava koulutus 

Ammattiopisto Spesiassa voit opiskella itsellesi ammatin. 
Meiltä valmistuu kiinteistönhoitajia, kokkeja, merkonomeja, 
kodinhuoltajia ja monia muita työn taitajia.  
Tiedot ja taidot opitaan käytännönläheisesti  
oppilaitoksessa, työpaikoilla ja muissa oppimisympäristöissä.  
Ammatillisen osaamisen lisäksi opit  
oman arjen hallintaan ja itsenäistymiseen liittyviä taitoja. 
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AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 180 OSP
osaamisala paikkakunta

Ajoneuvoalan perustutkinto

Automekaanikko ajoneuvotekniikan osaamisala Järvenpää, 
Jyväskylä 
Turku

Pienkonemekaanikko ajoneuvotekniikan osaamisala Järvenpää 
Pieksämäki 
Turku

Autokorimekaanikko vauriokorjaamisen osaamisala Turku

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Koneasentaja asennuksen ja automaation osaamisala Järvenpää

Levyseppähitsaaja tuotantotekniikan osaamisala Turku

Liiketoiminnan perustutkinto

Merkonomi Helsinki 
Järvenpää 
Jyväskylä 
Kotka 
Pieksämäki 
Turku

Logistiikan perustutkinto

Palvelulogistiikkatyöntekijä sisälogistiikan osaamisala Järvenpää 
Jyväskylä 
Turku

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Kuvallisen ilmaisun toteuttaja Graafinen suunnittelu Järvenpää

Kuvallisen ilmaisun toteuttaja Kuva- ja mediataiteen sekä  
valokuvauksen suuntautuminen

Jyväskylä

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Kiinteistönhoitaja kiinteistönhoidon osaamisala Helsinki 
Järvenpää 
Jyväskylä 
Pieksämäki 
Turku

Kodinhuoltaja kotityöpalvelujen osaamisala Järvenpää 
Jyväskylä 
Pieksämäki 
Turku

Toimitilahuoltaja toimitilahuollon osaamisala
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AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 180 OSP
osaamisala paikkakunta

Puutarha-alan perustutkinto

Puutarhuri viheralan osaamisala Pieksämäki

Puuteollisuuden perustutkinto

Puuseppä puusepänteollisuuden osaamisala Turku

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Kokki ruokapalvelun osaamisala Pieksämäki 
Turku

Taideteollisuusalan perustutkinto

Artesaani sisustusalan osaamisala Järvenpää

Artesaani tuotteen valmistuksen osaamisala Jyväskylä

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto

Ompelija Turku

Sisustustekstiilien valmistaja Turku

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

IT-tukihenkilö Järvenpää 
Pieksämäki

Ohjelmistokehittäjä Järvenpää

VALMENTAVA KOULUTUS 

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus -TUVA (38 viikkoa)

Helsinki, Jyväskylä, Järvenpää, Kotka, Mikkeli, Pieksämäki, Rauma, Turku

Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus -TELMA (60 OSP)

Helsinki, Jyväskylä, Järvenpää, Kotka, Mikkeli, Pieksämäki, Rauma, Savonlinna,  
Turku, Uusikaupunki, Viitasaari
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Opiskelu ja asuminen

Käytännönläheisesti vahvuuksien kautta
Spesiassa opinnot suunnitellaan aina yksilöllisesti. 
Jokaiselle opiskelijalle tehdään opintojen alussa  
henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS).

Opintojen suunnittelun perusta ovat  
opiskelijan vahvuudet, toiveet ja tuen tarve.  
Tavoite on löytää sinulle paras suunta työssä ja elämässä.

Ammattiopisto Spesiassa opiskelu on käytännönläheistä,  
ja se tapahtuu pienissä ryhmissä. 
Opetuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia menetelmiä. 

Meillä on helppoa olla oma itsensä
Spesiassa jokainen hyväksytään sellaisena kuin on. 
Meillä on turvallinen, rento ja suvaitseva ilmapiiri,  
jossa kaikkien on hyvä olla ja opiskella.

Kiusaamista ei hyväksytä missään muodossa.
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Autamme sinua onnistumaan
Spesiassa opiskelija ei jää oppimisensa kanssa yksin. 
Saat juuri sellaista ohjausta ja tukea kuin tarvitset,  
kaikissa opintojen vaiheissa.

Tukenasi ovat esimerkiksi opinto-ohjaajat, kuraattorit, 
työ- ja työhönvalmentajat sekä opiskelijapalveluiden henkilöstö. 
He ohjaavat sinua hakuvaiheesta aina työelämään asti.

Henkilökuntamme tekee yhteistyötä  
lähipiirisi, työelämän ja muiden toimijoiden kanssa.

Lisäksi opiskelupaikkakunnalla kunta tarjoaa sinulle  
kuraattorin, psykologin ja terveydenhoitajan palvelut. 

Meidän tehtävämme on auttaa sinua onnistumaan. 
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Opiskelukustannukset

Maksuttomia ovat
 ■ oppikirjat, opiskelumateriaalit ja -välineet
 ■ osaamisaloilla tarvittavat suojavaatteet
 ■ lounas ja päiväkahvi koulupäivien aikana
 ■ sijaintikunnan terveydenhoitajan, kuraattorin ja psykologin palvelut
 ■ henkilökohtainen tapaturmavakuutus voimassa koko opiskeluajan
 ■ työelämän korttikoulutukset

 • tutkintotavoitteisessa koulutuksessa perustutkintoihin kuuluvat
 • valmentavassa koulutuksessa harkinnanvaraisesti (enintään kaksi)

Maksullisia ovat
 ■ aamiainen, päivällinen ja iltapala (asuntolassa asuvat opiskelijat)
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Asumismahdollisuus tukee itsenäistymistä 
Ammattiopisto Spesia tarjoaa asumismahdollisuuden 
Jyväskylässä, Järvenpäässä, Pieksämäellä ja Turussa. 
Asuminen on tarkoitettu erityisesti niille opiskelijoille, 
jotka tulevat kaukaa tai vaikeiden kulkuyhteyksien päästä. 
Tarve arvioidaan yksilöllisesti. 

Asuntoloissa on valvonta ja 
ne ovat auki arkisin maanantaista perjantaihin. 
Huoneet ovat valmiiksi kalustettuja. 

Asuminen oppilaitoksen opiskelija-asunnoissa on maksutonta. 
Opiskelija maksaa asumisen takuumaksun, 
joka palautetaan opintojen päättyessä. 
Lisäksi maksullisia ovat aamupala, päivällinen ja iltapala.

Itsenäisen elämän taitojen opettelu on tärkeä osa opintoja. 
Oppilaitoksen asuntolassa voit harjoitella niitä 
ohjatussa, turvallisessa ympäristössä. 

Asumisen ohjaajilta saat opastusta esimerkiksi 
asumiseen, matkustamiseen ja omien asioiden hoitamiseen.

Vapaa-aika
Kun opiskelet Spesiassa, tutustut uusiin kavereihin ja  
voit kehittää taitojasi myös vapaa-ajalla. 

Spesia tarjoaa monipuolista vapaa-ajan toimintaa,  
josta saat tietoa aloittaessasi opinnot. 

Voit myös esimerkiksi osallistua tapahtumiin tai  
löytää opiskelupaikkakunnalta uuden harrastuksen.
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Tule tutustumaan
Spesian koulutuksiin voi tulla tutustumaan  
ennen hakemista. Vaihtoehtoja ovat

 ■ 3–5 päivän koulutuskokeilu (maksullinen) 
 ■ 1–2 päivän tutustumispäivä (maksuton)
 ■ kaikille avoimet Spesia tutuksi -tilaisuudet.

Koulutuskokeilu 
Koulutuskokeilu on tarkoitettu erityisesti sinulle, 
joka suunnittelet hakemista tutkintotavoitteiseen koulutukseen.
Kokeiluun haetaan itseä kiinnostavalle alalle.

Koulutuskokeilussa näet, onko ala sinulle mieluinen ja sopiva.
Tutustut koulutukseen opintoryhmän mukana 3–5 päivän ajan. 
Voit tarvittaessa asua oppilaitoksen asuntolassa. 
Saat jaksosta kirjallisen yhteenvedon. 

Koulutuskokeilu on maksullinen. 
Voit hakea siihen maksusitoumusta Kelalta, TE-toimistosta, 
vakuutuslaitokselta, kotikunnalta tai maksaa kokeilun itse.  



Tutustumispäivät
Tutustumispäivät on tarkoitettu kaikille 
Spesian koulutuksista kiinnostuneille.  
Tutustuminen kestää 1–2 päivää.  
Voit tutustua valmentavaan koulutukseen tai  
ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen.

Tutustumispäivä on maksuton.  
Saat päivistä suullisen palautteen. 

Lisätietoa ja hakuohjeet löydät www-sivuiltamme.

Spesia tutuksi -tilaisuudet 
Spesia tutuksi -tilaisuudet ovat kaikille avoimia. 
Korona-aikana Spesian esittelyt on järjestetty verkossa. 
Tarkista ajantasainen tilanne www-sivuiltamme.
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Hakeminen

YHTEISHAKU
Peruskoulusta valmistuvat tai ilman tutkintoa olevat opiskelijat 
hakevat toisen asteen oppilaitoksiin yhteishaussa.  
Yhteishaku järjestetään vuosittain helmi–maaliskuussa.

Kaikkiin toisen asteen koulutuksiin haetaan  
samassa yhteishaussa ja samalla lomakkeella. 
Lomakkeelle voi laittaa seitsemän hakutoivetta.
Jos tarvitset yksilöllistä tukea opintoihin,
kannattaa ykköstoiveeksi valita koulutus, jossa sitä saa.

Oppivelvollisuus
Koululaisten, joiden peruskoulu loppuu keväällä, 
pitää hakea toisen asteen koulutukseen.
Oppivelvollisuus jatkuu kunnes täytät 18 vuotta.

Liitteet
Lähetä hakemuksen liitteeksi kopiot seuraavista:

 ■ Erityisen tuen suunnitelma, kuten HOJKS tai HOKS
 ■ Terveydentilaa tai toimintakykyä kuvaava asiantuntijalausunto, 

mikäli tuen tarve opinnoissa johtuu terveydellisistä syistä tai 
muusta toimintarajoitteesta

 ■ Aikaisemmat koulu- ja opiskelutodistusjäljennökset

Jos haet useampaan Spesian koulutukseen, yhdet liitteet riittävät.
Jos laitoit Spesian ensimmäiseksi tai toiseksi hakutoiveeksi, 
saat RUORI-itsearviointikyselyn linkin sähköpostiin hakuajan loputtua. 
RUORI-kysely kartoittaa tuen tarvettasi opiskelussa ja vapaa-ajalla

Lähetä liitteet mieluiten sähköisessä muodossa. 
Saat tätä varten sähköpostiisi linkin, kun olet lähettänyt hakemuksen. 
Liitteiden lähettämisestä tulee tarkemmat ohjeet nettisivuillemme.



20

Asumisen paikan hakeminen
Asumisen paikkaa haetaan Opintopolussa 
opiskelijahaun yhteydessä.  
Spesia tarjoaa asumismahdollisuuden  
Jyväskylässä, Järvenpäässä, Pieksämäellä ja Turussa.  
Asumisen paikat on tarkoitettu ensisijaisesti kaukaa tai  
vaikeiden kulkuyhteyksien kautta tuleville opiskelijoille.

Tulokset ja paikan vastaanottaminen
Jos tulit valituksi koulutukseen, 
saat tiedon valinnasta kesäkuun puolivälissä.
Oppilaitokset ilmoittavat tulokset valituksi tulleille kirjeellä.
Opetushallitus lähettää opiskelijavalinnan tulokset sähköpostiisi,
jos olet täyttänyt sähköpostiosoitteen hakulomakkeelle.

Jos tulet valituksi ja otat paikan vastaan, 
muista ilmoittaa vastaanottamisesta määräpäivään mennessä.
Opiskelupaikan saamisesta kertovassa sähköpostissa on linkki, 
jonka kautta voit ottaa paikan vastaan. 

Jos et tullut valituksi koulutukseen, 
saat Opetushallituksesta jälkiohjauskirjeen.
Se on kirje, jossa kerrotaan 
oletko sijoittunut varasijalle johonkin hakemaasi koulutukseen. 

Ennakkotehtävä
Muutamissa Spesian koulutuksissa hakijat tekevät ja palauttavat ennakkotehtävän.
Tee ennakkotehtävä jos haet näihin:

 ■ Kuvallisen ilmaisun toteuttaja (Järvenpää tai Jyväskylä)
 ■ Artesaani (Jyväskylä)

Löydät ohjeet Spesian nettisivuilta, kun yhteishaku alkaa.



JATKUVA HAKU
Voit hakea opiskelemaan muulloinkin kuin kevään haussa.
Kun opiskelupaikkoja vapautuu lukuvuoden aikana,
ne avataan saman tien haettaviksi ja voidaan täyttää heti. 
Tätä kutsutaan jatkuvaksi hauksi.

Jos jäit kevään haussa ilman koulutuspaikkaa 
tai haluat vaihtaa alaa, jatkuva haku on hyvä vaihtoehto.

NEUVOJA HAKEMISEEN
Jos tarvitset apua ja neuvoja hakemiseen, 
henkilökuntamme auttaa sinua mielellään.

Spesian www-sivuilta löydät 

 ■ tietoa hakemisesta
 ■ ajan tasalla olevan koulutustarjonnan
 ■ opinto-ohjaajien ja kuraattoreiden yhteystiedot.
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Yhteystiedot
Vaihde: 010 608 4000 
Opinto-ohjaajat: 010 608 4200 
Opintotoimisto: 010 608 4300

Ammattiopisto Spesialla on neljä päätoimipaikkaa. 
Muiden toimipisteiden osoitteet löydät www-sivuiltamme.

Ammattiopisto Spesia, Järvenpää 
PL 46 (Mannilantie 27) 
04401 JÄRVENPÄÄ

Ammattiopisto Spesia, Jyväskylä 
PL 5 (Keskussairaalantie 21 ja Vasarakatu 27) 
40101 JYVÄSKYLÄ

Ammattiopisto Spesia, Turku 
PL 64 (Vähäheikkiläntie 50) 
20811 TURKU

Ammattiopisto Spesia, Pieksämäki 
Opintie 2 
76150 PIEKSÄMÄKI

www.spesia.fi @aospesia



Painettu m
arraskuussa 2022

 www.spesia.fi/hakeminen

koulutustarjonta

www.spesia.fi @aospesia


