
Ammattiopisto Spesia
Ammattiopisto Spesia on ammatillinen erityisoppilaitos, joka toimii 
useilla paikkakunnilla. Opiskelijamme ovat mahtava joukko nuoria 
ja aikuisia, jotka tarvitsevat yksilöllistä tukea opintoihinsa. Tuen 
tarve voi liittyä esimerkiksi oppimisvaikeuksiin, fyysisiin rajoitteisiin 
tai sosiaalisiin haasteisiin.

Spesiassa jokainen saa loistaa. Meillä keskitytään vahvuuksiin, 
ja tarjotaan yksilöllistä tukea haasteisiin. Opiskelu tapahtuu 
käytännönläheisesti, pienissä ryhmissä ja aidoissa tilanteissa, 
niin oppilaitoksessa kuin työpaikoilla. Ammattitaidon ohella kaverit 
ja itsenäistyminen ovat tärkeitä.

Ammattiopisto Spesialla on valvotut opiskelija-asuntolat 
Jyväskylässä, Järvenpäässä, Pieksämäellä ja Turussa.

Koulutustarjonta

Ammatilliset perustutkinnot 
Kun tavoitteena on tutkinto, meiltä löytyy paljon vaihtoehtoja 
kiinteistönhoitajasta kokkiin ja automekaanikosta artesaaniin.
 
Tutkintokoulutukseen valmentava TUVA-koulutus 
Tavoitteena tutkintokoulutus? TUVA antaa varmuutta oman alan 
valintaan. Saat myös uusia taitoja opiskeluun ja itsenäistymiseen.

 
Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava TELMA-koulutus 
Jos haluat kehittää taitoja itsenäistymiseen ja työhön ja tarvitset 
paljon tukea opiskeluusi, TELMA-koulutus tarjoaa tätä kaikkea.

Yhteishaku 2023
Yhteishaku on tarkoitettu oppivelvollisille ja 
ilman tutkintoa oleville.

Hakuaika: 21.2.–21.3.2023 (klo 15)

Liitteet: 31.3.2923 klo 15 mennessä

Tieto valinnoista: 15.6.2023

Ota paikka vastaan: 29.6.2023 mennessä

Varasijat voimassa: 18.8.2023 asti

Jatkuva haku
Avaa lukuvuoden aikana vapautuvat paikat 
kaikkien haettavaksi.

Hae osoitteessa
opintopolku.fi

Opot neuvovat
Spesian opinto-ohjaajien yhteystiedot: 
spesia.fi/hakeminen/hakuneuvonta

Hakeminen www.spesia.fi

www.spesia.fi @aospesia @aospesia@AoSpesia @AoSpesia

http://opintopolku.fi
http://spesia.fi/hakeminen/hakuneuvonta


KOULUTUSTARJONTA 2023–2024
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 Järvenpää, Jyväskylä, Helsinki, 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

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

Helsinki Jyväskylä Järvenpää Kotka Mikkeli Pieksä- 
mäki Rauma Savon- 

linna Turku Uusi- 
kaupunki

Viita- 
saari

Tutkintokoulutukseen 
valmentava koulutus 
-TUVA (38 viikkoa)

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


