
  

 

 

 

 

Sinustako puuteollisuuden 

ylioppilas? 
Haluaisitko opiskelupaikan ja kesätyöpaikan samassa paketissa? Nyt sinulla on 
mahdollisuus suorittaa lukion oppimäärä, kirjoittaa ylioppilaaksi sekä suorittaa 
puuteollisuuden perustutkinto samalla kertaa.  

Hausjärven lukio, Koulutuskeskus Salpaus ja puunjalostusyhtiö Koskisen käynnistävät yhteistyön, jossa yhdistetään 
ylioppilastutkinto ja puuteollisuuden perustutkinto. 

Koulutuksen lukion oppimäärä ja yo-tutkinto suoritetaan Hausjärven lukiossa. Opinnot suoritetaan lähiopetuksessa 
henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.  

Puuteollisuuden perustutkinto suoritetaan Salpauksen järjestämänä oppisopimuskoulutuksena kesäaikana Koskisen 
saha- ja levyteollisuudessa Järvelässä. Oppisopimusajalta maksetaan palkkaa. 



  

 

Koulutuksen tavoite  
Suorittaa lukion oppimäärä, ylioppilastutkinto 
sekä puuteollisuuden perustutkinto samalla 
kertaa. 

Koulutus antaa opiskelijalle loistavat eväät 
jatkokoulutukseen ja tulevaan työelämään. 

Kohderyhmä  
Koulutus soveltuu sinulle, joka haluat suorittaa 
lukion, ylioppilastutkinnon ja ammatillisen 
tutkinnon yhtä aikaa. Olet kiinnostunut 
haastamaan itseäsi ja haluat saada kerralla 
enemmän. Olet myös kiinnostunut 
työskentelemään puuteollisuudessa osana 
opintoja ja ansaitsemaan opintojen aikana 
palkkaa. 

Tutkinnon rakenne 
Koulutuksen aikana suoritat kolmoistutkinnon, 
joka sisältää lukion koko oppimäärän, 
ylioppilastutkinnon sekä puuteollisuuden 
perustutkinnon saha- tai levyteollisuuden 
osaamisalalla. 

Koulutuksen toteutus/sisältö 
Lukiossa suoritetaan lukion täysi oppimäärä 
yksilöllisen suunnitelman mukaan sekä yo-
tutkinto osana Hausjärven lukion toimintaa. 

Puuteollisuuden opinnoissa käydään läpi 
prosessin käynnissäpito sekä saha- ja 
levyteollisuuden tuotteiden valmistaminen 
aidoissa työolosuhteissa.  

Opiskelumuoto/Opiskelusta  
Lukio koulutus toteutetaan lähiopiskeluna 
Hausjärven lukiossa henkilökohtaisen 
opintosuunnitelman mukaisesti. 

Puuteollisuuden perustutkinto koostuu 
lähipäivistä, verkko-opinnoista sekä työpaikalla 
oppimisesta. Pääosa koulutuksesta tapahtuu 
tehtaan tuotantotiloissa. 

Tarkemman kuvauksen puualan 
perustutkinnosta saat Opintopolku.fi –palvelusta 
seuraavan linkin kautta 
eperusteet.opintopolku.fi/ 

Ajankohta 

Koulutus alkaa elokuussa 2021.  
Koulutuksen kesto on 4 vuotta.  

Paikka  

Hausjärven lukio, Lukiotie 7, Hausjärvi 
Koskisen, Tehdastie 2, Järvelä 

Kustannukset 

Lukio, normaalit lukion kustannukset lukiolain 
mukaisesti. 

Koskisen ja Salpaus, oppisopimuskoulutus on 
oppilaalle maksutonta. Koskisen toimittaa työssä 
tarvittavat turvavarusteet. Opiskelija vastaa itse 
työmatka- ja asumiskuluista. 

Hakeutuminen/ilmoittautuminen  

Hae koulutukseen Hausjärven lukioon 
yhteishaussa 23.2 -23.3.2021. 

 

Kysy lisää 

Hausjärven lukio | www.hausjarvi.fi 

Rehtori Maija Metsola  
maija.metsola@hausjarvi.fi 

Opinto-ohjaaja Essi Elomaa 
essi.elomaa@hausjarvi.fi  

Koulutuskeskus Salpaus | www.salpaus.fi 

Opetusalapäällikkö Tero Lehtinen 
tero.lehtinen@salpaus.fi  

Opinto-ohjaaja Liisi Aro 
liisi.aro@salpaus.fi  

Koskisen | www.koskisen.fi  

Minna Luomalahti 
minna.luomalahti@koskisen.com  

Sirpa Pulkkinen 
sirpa.pulkkinen@koskisen.com  

 

 

Tervetuloa opiskelemaan! 
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