
Tunne rajasi.
Sitten riko ne.



Moderni ja monipuolinen  
ammattiopisto pohjoisessa  
Keski-Suomessa
Tarjoamme parhaat polut tulevaisuuteen niin ammatillisen 
tutkintokoulutuksen kuin täydennyskoulutuksen muodossa. 
Ohjaamme opintoja henkilökohtaisesti ja uskomme tekemällä 
oppimiseen. Otamme huomioon opiskelijan tarpeet ja suunnit-
telemme koulutuksia myös yrityksille. Meiltä valmistuu kysyttyjä 
osaajia keskisuomalaiseen työelämään.
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Toimialueenamme on 13 pohjoisen Keski-Suomen kuntaa.  
Toimipisteemme sijaitsevat Äänekoskella, Saarijärvellä, Viitasaarella 
ja Laukaassa. Järjestämme koulutusta koko toimialueellamme.

• Kauppa ja hallinto
• Luonnontieteet
• Maa- ja metsätalousalat
• Palvelualat
• Tekniikan alat
• Terveys- ja hyvinvointialat
• Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)

Koulutamme  
ammatillisia osaajia  
seuraavilla aloilla:
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Piilola



Työelämä- ja  
yrityspalvelut.
Ota koko potentiaalisi  
hyötykäyttöön.
Autamme yrityksiä ja organisaatioita 
henkilöstönsä osaamisen kehittämisessä.

Asiakkaitamme ovat niin pienet, keskisuuret 
kuin suuretkin yritykset. Tarjoamme 
mahdollisuuksia oman osaamisen ja 
liiketoiminnan nostamiseen uudelle 
tasolle. Koulutus on investointi, joka näkyy 
tuloksessa!

• Henkilöstön kehittäminen ja koulutussuunnittelu

• Osaamiskartoitukset ja -kehittämisohjelmat

• Rekrytoinnin tuki

• Kortti- ja sertifiointikoulutukset

• Oppisopimuspalvelut ja työpaikkaohjaajavalmennukset

• Työvoimakoulutukset

• Hankkeet ja projektit

Työelämäpalvelut



Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto  
tarjoaa kaikille opiskelijoilleen ja henkilö- 
kunnalleen modernit työskentelytavat  
mahdollistavat Microsoft-sovellukset  
Office 365 -pilvipalvelussa.

Parhaat polut  
tulevaisuuteen. 
Lähellä.
Perustutkinnoista saat  
tarvittavat taidot haaveidesi 
ammattiin. 
Tutkinnon jälkeen voi suunnata töihin tai 
jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai 
yliopistossa.

Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus

Mietitkö vielä, mikä on sinun unelmatyösi? VALMAssa 
vahvistat opiskeluvalmiuksia ja saat tukea koulutuksen ja 
ammatin valintaan.

Perustutkinnot

VALMA

• Autoala
• Hius- ja kauneuden- 

hoitoala
• Kasvatus- ja ohjausala
• Kone- ja tuotanto- 

tekniikka
• Liiketoiminta
• Logistiikka
• Luonto- ja ympäristöala
• Maatalousala
• Metsäala
• Prosessiteollisuus
• Puuteollisuus

• Rakennusala
• Ravintola- ja  

catering-ala
• Sosiaali- ja terveysala
• Sähkö- ja  

automaatioala
• Talotekniikka
• Tieto- ja tieto- 

liikennetekniikka
• Tieto- ja  

viestintätekniikka

Microsoft Showcase School



Laajenna  
osaamistasi.
Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 
sopivat sinulle, jos haluat syventää omaa 
ammattitaitoasi tai osoittaa hallitsevasi 
vaativampia työtehtäviä. 

Meiltä löytyy myös laaja valikoima 
lyhytkursseja osaamisen päivittämiseen tai 
kokonaan uusien taitojen hankkimiseen. 

• Liiketoiminta ja johtaminen
• Tekniikka
• Maa- ja metsätalous
• Terveys- ja hyvinvointi
• Palvelut
• Logistiikka

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot



Jatkuva haku
Voit hakea opiskelemaan joustavasti ympäri  
vuoden. Opintojen aloitusajankohta  
suunnitellaan yhdessä.  
Katso koulutustarjontamme ja hae!  
www.poke.fi

Hae Pokeen!

Hakijapalvelut
Ohjaamme mielellämme! 
puh. 040 7120 935 
hakijapalvelut@poke.fi

Työelämäpalvelut
Ota yhteyttä! 
puh. 040 7120 923 
myynti@poke.fi 
 
@poke.ammattiopisto 
#meollaanpoke

www.poke.fi
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Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Piilolantie 17
44100 Äänekoski 
puh. 014 5192 11

poke@poke.fi 

Älä unta näe. 
Tee siitä totta.

www.poke.fi 


