
               



Yhteishaku – jatkuva haku 

Yhteishaku 21.2.-21.3.2023 Opintopolussa 
Sedun ammatillisiin opintoihin ja TUVAan eli
tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen

– vain perusopetuksen päättäneille, 
päättäville ja ilman ammatillista tutkintoa 
oleville hakijoille

Jatkuva haku & joustava aloitus 
– yo-tutkinnon, ammatillisen tutkinnon tai 
korkeakoulututkinnon suorittaneille hakijoille 
-> haku suoraan Sedun nettisivujen kautta



Yhteishaun tärkeitä päivämääriä
• Hakuaika on 21.2. – 21.3.2023

• Huhtikuun puolessa välissä eli pääsiäisen jälkeen 11.4.2023 lähetetään 
ennakkotehtävät /kutsukirjeet soveltuvuuskokeisiin 

• Aikaisintaan 15.6.2023

• valintojen tulokset hakijoille

• Opetushallitus lähettää kaikille hakijoille sähköisen tuloskirjeen

valinnan tuloksista

• Hakijan on otettava opiskelupaikka vastaan sähköisesti tai ilmoitettava
vastaanottotieto koulutuksen järjestäjälle viimeistään 29.6.2023

• Sedun kesähakutoimisto palvelee hakijoita koko kesän 2023

• Varasijojen voimassaolo päättyy 18.8.2023
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Hakulomakkeen täyttäminen Opintopolku.fi -sivustolla

Täytä hakulomake vaihe vaiheelta. 

▪ ylimpänä lomakkeella on mieluisin hakutoiveesi. Valituksi voi tulla vain ylimpään 
hakutoiveeseen, johon pisteet riittävät. Alemmat hakutoiveesi peruuntuvat.

▪ oikeat tiedot hakulomakkeella, koska oppilaitos voi purkaa opiskelijavalinnan, jos 
lomakkeella on vääriä tietoja.

▪ Liitteiden lähetys

Voinko vielä tallennuksen jälkeen muuttaa tai lisätä hakutoiveita?

▪ Ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen lähetetään vahvistusviestin. Viesti sisältää 
myös muokkauslinkin, jonka kautta pääset vielä hakuaikana muokkaamaan 
hakemustasi

▪ Hakutoiveita tai niiden järjestystä ei voi muuttaa hakuajan jälkeen

https://opintopolku.fi/hakemus/haku/1.2.246.562.29.00000000000000021303?demo=true&lang=fi


Kevään 2023 kokeita

▪Kielikokeet
▪Kokeeseen kutsutaan hakijat, joiden äidinkieli on muu 

kuin suomi
▪Pääsy- ja soveltuvuuskokeet (ennakkotehtävät)
▪Oppimisvalmiuksia mittaavaa koetta ei Sedussa järjestetä

20.1.2023 Alatunniste
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SORA-alat ja niille hakeutuminen
▪ Sosiaali- ja terveysalan, turvallisuusalan ja logistiikan perustutkinnossa sekä rakennusalan 

perustutkinnossa maarakennuskoneenkuljettaja osaamisalalla ja metsäalan perustutkinnossa 
metsäkoneenkuljettajan osaamisalalla on terveydentilan tai toimintakyvyn suhteen erityisiä 
vaatimuksia. 

▪ Koulutukseen hakeutuessa on hyvä arvioida omaa terveydentilaa ja verrata sitä alan 
terveydellisiin vaatimuksiin. Oppilaitoksessa voidaan päättää, että hakijaa ei voida valita 
koulutukseen, jos vaatimukset eivät täyty.

▪ Opintopolun hakulomakkeelle merkitään täppä, jos terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyy 
esteitä tai puutteita, jotka voivat vaikuttaa opiskelijavalintaan. Oppilaitos pyytää tarkempia 
terveydentilatietoja, esimerkiksi lääkärintodistuksen.

▪ Näiden vaatimusten lisäksi on huomioitavaa myös muut suositukset terveydentilasta. Lisätietoja 
terveysvaatimuksista ja mahdollisista muista suosituksista saa Opintopolussa koulutusten 
kuvauksista tai oppilaitosten verkkosivuilta.

20.1.2023 Alatunniste
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Pääsy- ja soveltuvuuskokeet
Sedussa kokeet pidetään 30 kokeet 28.4-19.5.2023 välillä.

Opintopolkuun haun yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiin tulee kutsu. 

Ennakkotehtävä on osa soveltuvuuskoetta. Ennakkotehtävä on palautettava, jotta 
saa kutsun pääsy- ja soveltuvuuskokeeseen

Sedussa järjestetään soveltuvuuskokeet seuraavissa yhteishaun perustutkinnoissa:

▪ Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto 

▪ Logistiikan perustutkinto 

▪ Metsäalan perustutkinto 

▪ Turvallisuusalan perustutkinto 

▪ Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto -lähihoitaja

▪ Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto –perustason ensihoitaja

▪ Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto 

20.1.2023 Alatunniste
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Soveltuvuuskokeet Sedussa 1/3
Soveltuvuuskokeella lisäpisteitä! 

Hakija voi tulla valituksi, vaikka saisi kokeesta 0 (nolla) pistettä:

▪ Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
kampaaja, parturi

▪ Logistiikan perustutkinto
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

▪ Metsäalan perustutkinto
metsuri-metsäpalvelujen tuottaja, metsäkoneenkuljettaja

Huom! jos hakija ei osallistu soveltuvuuskokeeseen, häntä ei voida 
valita opiskelijaksi 



Soveltuvuuskokeet Sedussa 2/3

Karsiva koe = jos saa soveltuvuuskokeesta hylätyn, ei 
voi tulla valituksi koulutukseen

▪ Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

▪ Turvallisuusalan perustutkinto

Huom! jos hakija ei osallistu soveltuvuuskokeeseen, 
häntä ei voida valita opiskelijaksi 



Soveltuvuuskokeet Sedussa 3/3

Valinta tehdään pelkästään pääsykokeen perusteella

▪ Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perustason 
ensihoidon osaamisala

▪ Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Huom! jos hakija ei osallistu soveltuvuuskokeeseen, 
häntä ei voida valita opiskelijaksi 



Harkintaan perustuva valinta
Opiskelijoita voidaan yhteishaussa valita koulutuksiin harkinnan perusteella. Tällöin valinta tehdään 
valintapistemääristä riippumatta. Yhteen hakukohteeseen voidaan ottaa tällä tavoin enintään 30 prosenttia 
opiskelijoista. Hakijan koulutustarve ja mahdollisuudet selvitä opinnoista otetaan huomioon harkintaan 
perustuvassa valinnassa.

Harkintaan perustuvan valinnan syitä ovat:

1. Oppimisvaikeudet

2. Sosiaaliset syyt

1-2 kohdat: Mikäli harkintaan perustuvassa valinnassa hakenutta ei puolleta, 

hakija on silti mukana yhteishaun pistevalinnassa

Automaattisesti vain harkintaan perustuvassa valinnassa eli oppilaitoksen puoltamana voi tulla 
valituksi koulutukseen:

3. Koulutodistusten puuttuminen (peruskoulu keskeytynyt) tai todistusten vertailuvaikeudet (esim. 
ulkomailla suoritettu koulutus)

4. tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen kielitaito

5. Jos KOSKI-palvelussa 17.2.2023 olevan tiedon perusteella hakijalla on yksilöllistetyn oppimäärän 
mukaisia opintoja matematiikassa ja äidinkielessä -> mukana automaattisesti vain harkintaan 
perustuvassa valinnassa
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Harkintaan 

perustuva 

valinta - Sedu

https://www.sedu.fi/opoille-ja-huoltajille/tietoa-opinto-ohjaajille/harkintaan-perustuva-valinta/
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Hakijapalvelut@sedu.fi

▪ Sedussa Hakijapalvelut auttaa ja neuvoo 

▪ p. 040 830 2275 tai uraluuri 0800 122 122 
(maksuton)

▪ käyntiosoite: Ammattikoulukatu 5, A-rappu,1. krs 
▪ postiosoite: PL 75, 60101 Seinäjoki
▪ palveluneuvoja Mervi Lillvis 
▪ urasuunnittelija Heli Räty
▪ uraohjaaja Aki-Pekka Koivusalo

mailto:Hakijapalvelut@sedu.fi


Sedun kevään 2023 
yhteishaun tarjonta 

20.1.2023 Alatunniste



Sedu Rastaantaival

9.12.2022
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• Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto: 
koneasentaja, koneistaja tai levyseppähitsaaja -> 60 paikkaa

• Pintakäsittelyalan perustutkinto: 
maalari -> 22 paikkaa

• Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto: 
kiinteistönhoitaja -> 15 paikkaa

• Rakennusalan perustutkinto: 
talonrakentaja -> 42 paikkaa

• Talotekniikan perustutkinto: 
putkiasentaja -> 22 paikkaa



Sedu Törnäväntie

09.12.2022

16

= Opetus väistötiloissa Karvarinkadulla

- Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto:

sähköasentaja tai automaatioasentaja -> 64 paikkaa

- Tekstiili- ja muotialan perustutkinto: 

mittatilausompelija tai sisustustekstiilien valmistaja -> 20 paikkaa

- Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto: 

tietoverkkoasentaja -> 22 paikkaa

- Ajoneuvoalan  perustutkinto:

automekaanikko, hyötyajoneuvomekaanikko tai
diagnoosimekaanikko -> 64 paikkaa 

- Elintarvikealan perustutkinto: 

elintarvikkeiden valmistaja tai leipuri-kondiittori -> 40 paikkaa

= Opetus väistötiloissa Vakkurinkadulla 



Sedu Suupohjantie

09.12.2022
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= hakukohde Sedu Suupohjantiellä

• Ravintola- ja catering-alan perustutkinto:

kokki tai tarjoilija -> 40 paikkaa

• Liiketoiminnan perustutkinto: 

merkonomi -> 90 paikkaa

• Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto: 

IT-tukihenkilö -> 25 paikkaa



Sedu Suupohjantie

09.12.2022

18

= lisäpisteitä soveltuvuuskokeesta = karsiva soveltuvuuskoe

• Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto: 
kampaaja tai parturi -> 22 paikkaa

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto:
lähihoitaja (osaamisalat, joista osa vuosittain toteutuu: ikääntyvien 
hoito ja kuntoutuminen, lasten ja nuorten kasvatus ja hoito, 
mielenterveys- ja päihdetyö, sairaanhoito ja huolenpito, suunhoito, 
vammaistyö) -> 100 paikkaa

• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: 
perustason ensihoidon osaamisala, perustason ensihoitaja -> 16 
paikkaa



Sedu Lapua

09.12.2022
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• Ajoneuvoalan perustutkinto: automekaanikko tai diagnoosimekaanikko -> 20 paikkaa
• Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto: koneistaja tai levyseppähitsaaja -> 22 paikkaa
• Liiketoiminnan perustutkinto: merkonomi -> 25 paikkaa
• Matkailualan perustutkinto: matkailupalvelujen tuottaja ->14 paikkaa
• Rakennusalan perustutkinto: talonrakentaja ->20 paikkaa
• Ravintola- ja cateringalan perustutkinto: kokki ->14 paikkaa
• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: lähihoitaja (osaamisalat, joiden toteutuminen 

vuosittain vaihtelee: lasten ja nuorten kasvatus ja hoito, sairaanhoidon ja huolenpidon, 
ikääntyvien hoidon ja kuntoutuminen -> 40 paikkaa

• Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto: sähköasentaja ja automaatioasentaja -> 20 
paikkaa

• Talotekniikan perustutkinto: kylmäasentaja ->20 paikkaa
• Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto: tietoverkkoasentaja -> 20 paikkaa



Sedu Kurikka

09.12.2022
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= pelkkä soveltuvuuskoe

• Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto: kuvallisen ilmaisun toteuttaja -> 22 
paikkaa

• Puuteollisuuden perustutkinto: puuseppä ->12 paikkaa
• Rakennusalan perustutkinto: talonrakentaja -> 22 paikkaa
• Ravintola- ja cateringalan perustutkinto: kokki -> 20 paikkaa
• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: lähihoitaja (osaamisalat, joiden toteutuminen 

vuosittain vaihtelee: ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen, lasten ja nuorten kasvatus ja 
hoito, sairaanhoito ja huolenpito) -> 45 paikkaa

• Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto: sähköasentaja -> 20 paikkaa
• Taideteollisuusalan perustutkinto (restaurointiala, sisustusala) :artesaani -> 22 paikkaa
• Talotekniikan perustutkinto: putkiasentaja -> 20 paikkaa
• Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto: elektroniikka-asentaja -> 20 paikkaa
• Turvallisuusalan perustutkinto: turvallisuusvalvoja -> 22 paikkaa



Sedu Ilmajoki ja Rengonharju

09.12.2022
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• Maatalousalan perustutkinto: maaseutuyrittäjä tai 
eläintenhoitaja -> 36 paikkaa

• Rakennusalan perustutkinto: 
maarakennuskoneenkuljettaja -> 21 paikkaa

• Logistiikan perustutkinto: yhdistelmäajoneuvonkuljettaja -> 
42 paikkaa

= lisäpisteitä soveltuvuuskokeesta, opetus Rengonharjulla



Sedu Ähtäri

09.12.2022
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= opetus Koulutiellä 

• Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto: koneistaja tai levyseppähitsaaja -> 
16 paikkaa

• Matkailualan perustutkinto: matkailupalvelujen tuottaja -> 15 paikkaa
• Rakennusalan perustutkinto: talonrakentaja -> 15 paikkaa
• Ravintola- ja catering-alan perustutkinto: kokki -> 15 paikkaa
• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto: lähihoitaja (osaamisalat, joiden 

toteutuminen vuosittain vaihtelee: sairaanhoito ja huolenpito, ikääntyvien 
hoito ja  kuntoutuminen) -> 20 paikkaa

• Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto: sähköasentaja ->15 paikkaa
• Metsäalan perustutkinto: metsuri-metsäpalvelujen tuottaja tai 

metsäkoneenkuljettaja -> 26 paikkaa



Tuva-koulutus

09.12.2022
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Hakijapalvelut@sedu.fi

▪ Sedussa Hakijapalvelut auttaa ja neuvoo 

▪ p. 040 830 2275 tai uraluuri 0800 122 122 
(maksuton)

▪ käyntiosoite: Ammattikoulukatu 5, A-rappu,1. krs 
▪ postiosoite: PL 75, 60101 Seinäjoki
▪ palveluneuvoja Mervi Lillvis 
▪ urasuunnittelija Heli Räty
▪ uraohjaaja Aki-Pekka Koivusalo

mailto:Hakijapalvelut@sedu.fi


               



ERITYINEN TUKI 

SEDUSSA
Erityisopettaja Elina Forslund 18.1.2023

Erilaiset termit siirryttäessä perusopetuksesta 

ammatilliseen koulutukseen

Perusopetus:

HOJKS; henkilökohtainen 

opetuksen järjestämistä 

koskeva suunnitelma

Yksilöllistäminen *

Ammatillinen koulutus:

ETS; erityisen tuen suunnitelma

Mukauttaminen M)



Laajennettu oppivelvollisuus

▪ Perusopetuksella lakisääteinen velvollisuus siirtää pedagogisen tuen 
tiedot toiselle asteelle
▪ Ei siis kysytä huoltajan lupaa tiedonsiirtoon

▪ Jos yläkoulussa ollut HOJKS, jatketaan erityistä tukea myös 
ammatillisessa koulutuksessa
▪ Huoltajan lupa kysytään erityisen tuen esitykseen

▪ Huoltaja kutsutaan erityisen tuen palaveriin

▪ Yhdessä suunnitellaan opiskelijalle sopivat tukitoimet

▪ Jokaiselle uudelle opiskelijalle tehdään lähtötasotestit
▪ Matematiikan lähtötasotesti

▪ Digitaalinen lukiseula



               



Kaksoistutkinto
Ammatillinen perustutkinto + yo-tutkinto

Raija Haapoja



Ammatillinen perustutkinto + 
yo-tutkinto

▪ Yhteishaku – haku ammatilliseen perustutkintoon

▪ Kaksoistutkintoon voi ilmoittautua vielä opiskelupaikan saannin 
yhteydessä tai opintojen alkaessa 

▪ Kaksi tutkintoa opiskelijoille, jotka
▪ haluavat ammatin lisäksi suorittaa myös yo-tutkinnon

▪ ovat kiinnostuneet opiskelemaan lisää yleissivistäviä aineita tai kieliä tai 
matemaattisia aineita

▪ ovat saaneet peruskoulutodistuksessa arvosanaksi keskeisissä lukuaineissa 
vähintään 7 



Ammatillinen perustutkinto + 
yo-tutkinto

▪ Lukio-opinnot suunnitellaan aina yhteistyössä opiskelijan, lukion 
opinto-ohjaajien ja Sedun opinto-ohjaajien kanssa

▪ Kaksoistutkinnon suorittaminen kestää yli 3,5 vuotta 

Huom. yleensä mahdollista suorittaa ammatillisia opintoja 
työelämässä myös kesäloman aikana

▪ Opintojen rytmitys vaihtelee alakohtaisesti

▪ Lukio-opintojen suorittaminen edellyttää usein myös aikuislinjan 
iltaopintojen hyödyntämistä (jos saatavilla paikkakunnan lukiossa)

20.1.2023 Alatunniste
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20.1.2023 Alatunniste
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Tähtäimessä AMK opinnot?
Mahdollisuus SeAMK Väyläopintoihin

Raija Haapoja

20.1.2023 Alatunniste



VÄYLÄ-OPINNOT SEDUSTA SEAMKIIN

Väyläopinnot tarjoavat mahdollisuuden suorittaa korkeakouluopintoja 
jo toisen asteen ammatillisen koulutuksen aikana.

Väyläopinnoiksi voi valita sen alan opintoja, joita opiskelee Sedussa.

SeAMKin opinnoista saa ammattikorkeakoulun opintosuorituksia, ja 
opinnot voidaan tunnustaa osaksi ammatillista perustutkintoa. 

SeAMKissa tutkinto-opiskelijana, suoritetut väyläopinnot sisällytetään 
osaksi AMK-tutkintoa. 

Väyläopinnot ovat Sedun opiskelijoille ILMAISIA.

20.1.2023 Alatunniste



               



Tuva –
tutkintokoulutukseen 
valmentava koulutus

Suvi-Tuulia Rentola

20.1.2023 Alatunniste



TAI JOUSTAVASSA 
HAUSSA LÄPI VUODEN

Tutkintokoulutukseen 
valmentava koulutus

19 – 38 viikkoa

TUVA



VALINNAISET OPINNOT
Valinnaisia koulutuksen osia opiskelijan omien tarpeiden, 

kiinnostuksen ja valmiuksien mukaan koulun tarjonnasta tai 

muusta ( esim. järjestöt) tarjonnasta.



Yhteystiedot:

Anu Hietarinta, koulutuspäällikkö 

p. 0408303974 

anu.hietarinta@sedu.fi

Suvi-Tuulia Rentola, opinto-ohjaaja

p. 0406807502 

suvi-tuulia.rentola@sedu.fi

OSASTO
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https://www.sedu.fi/tule-

opiskelemaan/koulutukset/tuva/



               



Oppisopimus
Elina Kulmala

20.1.2023 Alatunniste



Yksilöl l inen,  joustava ja  
käytännönläheinen

▪ Oppisopimus on määräaikainen työsopimus

▪ Kaikki vähintään 15-vuotiaat voivat opiskella oppisopimuksella 

▪ Opiskelija etsii aina itse oppisopimustyöpaikan 

▪ Oppisopimus voi seurata esim. koulutussopimusjaksoa

▪ Opiskelijalle maksetaan kulloisenkin TES:n mukaista palkkaa

▪ Oppisopimusopiskelijalle on tarjottava keskimäärin, vähintään 25 h/vko 
tutkinnon tai sen osan tavoitteiden mukaisia työtehtäviä

▪ Työpaikalla tapahtuvaa oppimista täydennetään oppilaitoksessa 
tapahtuvalla oppimisella ja/tai verkko-opinnoilla

▪ Oppisopimusopiskelijalle on nimettävä työpaikalta kokenut, 
vastuullinen työpaikkaohjaaja. 

▪ Pedagogisesta ohjaamisesta vastaa oppilaitos. 



▪ Kesätyö tai muu työelämässä oppimisjakso 
oppisopimuksella

▪ Opinnot loppuun oppisopimuksella

▪ Tutkinnon osia oppisopimuksella

▪ Osaamisperusteisuus

▪ Henkilökohtainen osaamisen 
kehittämissuunnitelma / HOKS

▪ Vain yksi työelämäarvioija näytöissä



               



URHEILE JA OPISKELE Urheiluakatemia koordinaattori

teemu.joensuu@sedu.fi

0408681570

mailto:Teemu.joensuu@sedu.fi


Yhteishaku urheilijalle

▪ Voit hakea opiskelemaan mihin tahansa Sedun järjestämään ammatilliseen 
perustutkintoon. 

▪ Yhteishakulomakkeella kysytään Oletko kiinnostunut suorittamaan ammatillisen 
perustutkinnon urheilijana? Vastaa Kyllä!
Saat täyttää suoraan lomakkeelle seuraavat tiedot: päälaji, seura, lajiliitto, 
mahdollinen sivulaji, urheilusaavutukset 3 edelliseltä kaudelta/vuodelta, tiedot 
valmennusryhmästä ja valmentajan yhteystiedot

▪ Kun olet saanut opiskelupaikan Sedusta, sinun tulee hakea Etelä-Pohjanmaan 
Urheiluakatemiaan. Hakulomakkeen löydät EP:n Urheiluakatemian sivuilta

▪ Etelä-Pohjanmaan urheiluakatemian lajivalmennusta on mahdollista saada 
seuraavissa lajeissa: jalkapallo, jääkiekko, koripallo, lentopallo, paini, pesäpallo, 
salibandy, monilajiryhmässä esim. yleisurheilu, pikaluistelu, tanssi, uinti



               



Sedun kansainvälinen 
toiminta

Juha Riippi

20.1.2023 Alatunniste



Sedun kansainvälinen toiminta

▪ Pitkät perinteet: Sedussa on ollut kansainvälisiä vaihtojaksoja ja 
muuta kv-toimintaa jo 1990-luvulla!

▪ Jokaisessa Sedun yksikössä on oma kv-vastaava

▪ Sedulla on yhteistyökumppaneita kymmenissä Euroopan maissa 

▪ Opiskelijaliikkuvuuksia toteutetaan pääasiassa Erasmus+ (EU) -
apurahoilla

▪ Kotikansainvälisyysmahdollisuuksia myös opiskelijoille, jotka eivät 
halua lähteä ulkomaille

20.1.2023 Alatunniste
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Kuka ja miten vaihtojaksolle?
▪ Pääsääntöisesti 18 vuotta täyttänyt opiskelija

▪ motivaatio, kielitaito, oman alan osaaminen

▪ Jaksolle lähdetään yleensä jonkun kaverin kanssa 
tai pienessä ryhmässä, osa myös itsenäisesti

▪ Jakson kesto 4-8 viikkoa – joskus jopa 3 kk

▪ Apuraha kattaa yleensä matkat ja majoituksen, 
joskus jää myös hieman taskurahaa

▪ Sedun kv-vastaava huolehtii matkajärjestelyistä ja 
tukee opiskelijaa kv-jakson ajan yhdessä ohjaavan 
opettajan kanssa

▪ Tutkinnon osa voi olla oman alan ammatillinen tai 
kaikille aloille soveltuva kv-tutkinnon osa

20.1.2023 Alatunniste
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