
Maa- 
kunta- 

liitto

"Vuonna 2030 maakunta 
profiloituu entistä vahvemmin 
koulutusmahdollisuuksien 
maakuntana. Maakunnan 
koulutustoimijat tekevät vahvaa 
viestinnällistä yhteistyötä ja ovat 
luoneet yhteisen brändin 
maakunnan koulutustoimijoiden 
ja koulutusmahdollisuuksien 
näkyväksi tekemiseksi sekä 
alueen veto- ja pitovoiman 
lisäämiseksi."

- ES Maakuntastrategia 2030 -

"Tietoa 
opiskelusta on 
paljon, se on 
hajanaista ja 

vaikeasti 
lähestyttävää."

 
- Opiskelija -



Koostaa t ietoa Etelä-
Savon koulutuksista

Inspiroi  opiskelemaan 
kolmen maai lman 
kautta

Toimi i  myös 
ohjauksen väl ineenä



Osaajapula-alat
TYÖLLISTY HETI

- Työelämälähtöisyys
- Erilaiset koulutusmuodot
- Nopeampi työllistyminen

Jatkuva oppiminen
KEHITÄ ITSEÄSI

- Osaamisen kehittäminen
- Uralla eteneminen
- Sisältöä ja hyvinvointia 
elämään

 Tulevaisuus
TUTKI TULEVAA

- Kestävä tulevaisuus
- Tulevaisuuden osaamiset ja
 ammatit
- Hybridiosaajat

Terveys ja hyvinvointi
    sis. puhtaanapito

Matkailu ja ravitsemus
Tekniikka & teknologia
Kestävä liiketoiminta & 
Yrittäjyys

Kehitä supervoimiasi-
(Ammatilliset taidot)

Etene työuralla
Harrastuksia ja hyvinvointia

Luonto ja teknologia
Talous ja ihminen
Löytöretkeily

OPISKELUN 3 ERI MAAILMAA



Etelä-Savossa opiskelu, 
harrastaminen ja eläminen

- Tapahtumat ja ilmiöt
- Harrastukset

ETELÄ-SAVON MAAILMA



SAVOSTAMO 
OPISKELIJALLE

 
 

Kohderyhmä etsi i  
mielenki intoista vaihtoehtoa   

ja kaipaa innostavaa 
viest intää.

 
 

 
Opiskel i jan elämä on 
pal jon muutakin kuin 

pelkkä oppi laitos.
 

Opintoja ets ivät  voivat  inspiro i tua nel jästä 
maai lmasta (Ete lä-Savo,  Työl l isty  het i ,  Kehitä 
i tseäsi ,  Tutk i  tu levaa) ,  jo ista he voivat  löytää 
t ietoa er i la is ista koulutuksista ,  sekä e lämisestä 
Ete lä-Savossa ta i  kurkata tu levaisuuden 
osaamiseen jo  nyt

Savostamon koulutushaul la  voi  ets iä  oman 
mielenki innonkohteen mukaan Savostamo- 
tar jott imen koulutuksia 

Miun opiskelu -os iosta voi  saada tukea 
opiskeluun,  t ietoa er i  tavoista opiskel la  ja  
rahoit taa opinnot .

https://www.savostamo.fi/millaista
https://www.savostamo.fi/tyollistyheti
https://www.savostamo.fi/kehity
https://www.savostamo.fi/kehity
https://www.savostamo.fi/ennakoi
https://www.savostamo.fi/koulutuspolkuja
https://www.savostamo.fi/opintojen-ohjaus
https://www.savostamo.fi/tapa-opiskella
https://www.savostamo.fi/opiskelun-rahoitus


Peruskoulu

Lukio

Työelämä/
kesätyö

Hoiva-avustaja
Sosiaali- ja terveysalan 

tutkinnon osat

Sairaanhoitaja
AMK

Sairaanhoitaja
YAMK

Vaurauttaja

Onnellisuus-
operaattori

Lähihoitaja
Sosiaali- ja terveysalan 

perustutkinto

Preventiivisen hoitotyön opinnot
Avoin yliopisto

Valmiina
tulevaan

Elintapaohjaus
Sosiaali- ja terveysalan tutkinnon osa

SAVOSTAMON KOULUTUSPOLKUJA



KOULUTUSHAKU
Savostamon koulutushaulla voit löytää 
Savostamon nostoja Etelä-Savon 
koulutustarjonnasta. 

Digitaal isuus,  tekoäly
Elämykset ,  matkai lu
Esimiestoiminta,  t i imit
Hyvinvoint i ,  terveys
Kasvatus,  ohjaus
Kehit täminen,  innovaat iot
Kestävä kehitys ,  vastuul l isuus
Kir ja l l isuus,  k ie l i t iede
Koneet ,  teknologia
Kult tuur i ,  ta ide

Li iketo iminta,  yr i t tä jyys
Li ikunta,  urhei lu
Luonto,  ympär istö
Ongelmanratkaisu,  tutk imus
Puhtaanapito ,  k i inte istö
Ruoka,  ravi tsemus
Sosiaal ia la
Tulevaisuus,  ennakoint i
Viest intä ,  k ie let

Vinkki! H
aku aukeaa Savostamon 

oikean laidan kuvakkeesta 

HUOM, Voit  suodattaa 
koulutuksia 
mielenki innonkohteen,  sekä 
kaupungin mukaan!

!



Vinkki! Savostamon 

suosituimmat teemat saat 

auki oikean laidan liekki- 

kuvakkeesta 

Seikkai le  Ete lä-Savossa- teemassa voi  
nautt ia  Ete lä-Savon er ikoisuuksista 
kuten matkakohteista ,  ruuasta ja  
tapahtumista

Sutkautusgeneraattor i l la  voi  pyöräyttää 
generaattor ia  ja  arpoa savolaisen 
sutkautuksen

Liekkiä k l ikkaamal la ,  vo i  tykätä 
Savostamon er i  os io ista ja  nähdä mistä 
muut  ovat  tykänneet .  Lopuksi  voi  myös 
saada l istan omista tykkäyksistään ja  
palata n i iden äärel le .

SATUNNAISELLE SEIKKAILIJALLE

Mitä minun kannattais i  
opiskel la? Mi l lais ia 
mahdol l isuuksia Etelä- 
Savossa on?

!

https://www.savostamo.fi/millaista
https://www.savostamo.fi/kortti
https://www.savostamo.fi/suosituimmat
https://www.savostamo.fi/suosituimmat


Rohkaisemme ja autamme opiskel i jo iksi  
hakeutuvia tunnistamaan uusia näkökulmia 
Etelä-Savon koulutusmahdol l isuuksista

Miten saadaan opiskel i jat  ki innostumaan 
aloista,  jo issa on valtava osaajapula?

OHJAUKSEN AMMATTILAISELLE

Savostamosta löytyy v inkkejä s i ihen,  kuinka s ivustoa 
voidaan hyödyntää tukemaan ohjausta er i la isten 
asiakkaiden kanssa
https : / /www.savostamo.f i /ohjauksen-ammatt i la ise l le

Sivustol ta löytyy myös t ietoa Ete lä-Savon 
koulutusnäkymistä tu levaisuudessa

tieteellinen

monipuolinenverkossa

laaja ammatillinen

yritysyhteistyö

jo
us

ta
va

sivistys

yhteistyössä

tulevaisuuden

m
onipaikkainen

 ammattikorkeakoulu

kestävä

ekososiaalinenopintotarjonta

kehittäjälukio

luonto

koulutus

suurin avoin

kansainvälinen

ihmisläheinen
erityisryhmille

täydentävä

seudullinen

eläm
än helppous

https://www.savostamo.fi/ohjauksen-ammattilaiselle


Hyvä työkalu ohjaajille
"Vihdoin t ietoa koostetust i  
samassa paikassa."

"Savostamoa vois i  hyödyntää 
uraohjausryhmien kanssa sekä 
yks i löohjauksessa,  a inakin 
suosi t te lemal la  tutustumaan 
s ivustoon."

Ohjaa oppilaitoksiin

Testaustuloksia
Visuaalisesti kiva

"Työpaikoista ja  harrastuksista vois i  kertoa enemmän."

"Navigoint ia  p i tää v ie lä  kehit tää"

"Mitä Savostamo tarkoi t taa selkokie le l lä?  Entä,  miten sen voi  
es i te l lä  lyhyest i  englanniks i  ta i  ruots iks i?

"Savostamon ulkoasu on er i ty isen 
mie l lyt tävä."

 "Etus ivu antaa het i  ammatt imaisen 
ja  a jankohtaisen kuvan s ivustosta,  
mutta vär i t  ja  kuvi tus estävät  l i ian 
v i ra l l isen tunnelman."

"Pi i r roskuvissa o l i  o ival luks ia ,  jotka 
pi t i  k i innostusta y l lä .  Hieno idea o l i  
tuo kortt i  Savosta lauseen kanssa!"

Kehitettävääkin löytyy
"Hyödyl l inen ja  mukavampi  tapa 
tarkaste l la  koulutuksia kuin moni  
muu s ivusto .  Oppi la i tosten s ivui l le  
s i i r tyminen Savostamosta on 
selkeää."

Suurin osa lukiolaisista valitsi 
selailuun kännykän, vaikka 
tietokoneet saatavilla. !

Maailmat hyviä ja jako 
kolmeen selkeä. Yrittäjyys 
teemana puhutti eniten. !


