
 /

Stadin ammatti- ja aikuisopiston paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat tutkinnon osat

Matkailualan perustutkinto

Tourism in Helsinki region 15 osp

Pääkaupunkiseudun matkailutarjonta on monipuolista ja ainutlaatuista. Tourism in Helsinki Region –
tutkinnon osassa syvennytään paikallistuntemukseen pääkaupunkiseudulta. Matkailun kannalta 
perehdytään tärkeimpiin nähtävyyksiin, alueen ainutlaatuisiin luonto- ja saaristokohteisiin sekä 
historiallisesti ja kulttuurillisesti tärkeisiin matkailukohteisiin ja museoihin. Opiskelija syventää 
tietämystään Helsingin matkailustrategiasta, suurimmista kävijäryhmistä sekä alueen vahvuuksista 
kansainvälisillä matkailumarkkinoilla.

Matkailualan valtakunnallisista tutkinnon perusteissa pääkaupunkiseutua ei käsitellä omana 
kokonaisuutena vaan osana suurempaa kulttuurialuekokonaisuutta. Tarjoamamme paikallisiin 
ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa antaa opiskelijoillemme mahdollisuuden syventää 
tietämystään ja osaamistaan pääkaupunkiseudun matkailusta englannin kielellä. Pääkaupunkiseudun 
paikallistuntemus on opiskelijalle eduksi kaikissa matkailualan työtehtävissä. Tutkinnon osa toteutetaan 
pilottina matkailualan englanninkielisessä koulutuksessamme. Tutkinnon osa soveltuu myös itsenäiseen 
opiskeluun sekä oppilaitoksen ulkopuolella tarjottavaksi koulutukseksi. Merkittäviä 
yhteistyökumppaneitamme tutkinnon osassa ovat Suomenlinna, Finavia, Incoming-matkatoimistot, 
majoitusyritykset sekä keskeiset ravintolayritykset Helsingissä. Nämä yritykset ovat ilmaisseet toiveensa 
laajemmasta osaamisesta Helsinki -markkinoinnin keskeisillä osa-alueilla.

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Asiakastuotannot 15 osp

Pääkaupunkiseudun media-alan yritysten lisäksi merkittävän osan alan tilauksista tekevät yksityiset 
ihmiset, yritykset, järjestöt sekä muut vastaavat tahot. Näihin muihin tilauksiin vastaavat usein media-
alan pienyritykset, toiminimellä tai kevytyrittäjinä toimivat ammatinharjoittajat. Kilpailussa 
menestyäkseen asiakaspalvelu ja sisäinen yrittäjyys ovat osa-alueita, johon tänä päivänä tulee panostaa. 
Tutkinnon osa antaa ammattitaitoa asiakasyhteistyöhön erityisesti yksityisenä ammatinharjoittajana 
toimivalle media-alan ammattilaiselle. Opiskelijan saadessa jo opiskeluaikana käsityksen 
asiakastuotannoista; markkinoinnista, verkostoitumisesta ja asiakaspalvelusta, hänen kynnyksensä 
ryhtyä alan yrittäjäksi madaltuu. Asiakastuotannot tutkinnon osan avulla kartutetaan ammatillista 
osaamista ja saadaan turvallisella tavalla tuntumaa yrittäjyyteen ja asiakaspalveluun. 

Stadin ammatti- ja aikuisopisto tuottaa asiakkailleen erilaisia mediatuotteita ja -palveluja. 
Asiakastuotannot -tutkinnon osa mahdollistaa koulutuksen toteuttamisen siten, että siitä hyötyvät niin 
opiskelija, asiakas kuin koulutuksenjärjestäjäkin. Oppilaitos pystyy niin ikään palvelemaan helsinkiläisiä 
asiakkaita paremmin tutkinnon osan mahdollistaman sisällön turvin. Media-alan ja kuvallisen ilmaisun 
perustutkinnossa ei ole tutkinnon osaa, jossa syvennyttäisiin juuri yksityisen ammatinharjoittajan 
näkökulmasta media-alan tuotantoihin. Tutkinnon osa vastaa tähän tarpeeseen ja vahvistaa alalle 
ominaista työllistymistä oman yrittäjyyden kautta.
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Tapahtuman suunnittelu ja toteuttaminen 15 osp

Helsingin kaupunkistrategian mukaan Helsinki on monipuolinen ja kansainvälisesti vetovoimainen 
kulttuuri-, urheilu- ja tapahtumakaupunki. Tapahtumanjärjestäminen on kasvava ala, Helsingin kaupunki 
kannustaa kaupunkilaisia järjestämään erilaisia kaupunginosatapahtumia ja sen houkuttelevuus 
kansainvälisenä tapahtumanjärjestäjäkaupunkina on myös nousussa.  Erilaisia tapahtumia järjestetään 
pääkaupunkiseudulla ympäri vuoden, mutta ruuhkahuiput sijoittuvat kesäaikoihin sekä loppuvuodelle, 
pikkujoulusesonkiin. Tapahtumien toteutus edellyttää koulutettua ja ammattitaitoista työvoimaa. 
Työelämässä tekijöistä on sesonkiaikoina huutava pula. Alan ammattilaiset ovat ylityöllistettyjä ja 
rekrytoinnissa on huomioitava alan vaativuus. Ketä tahansa ei voida palkata tehtäviin, koska ala vaatii 
mm. laitteiden, ohjelmistojen ja työturvallisuuden erityisosaamista. 

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon tapahtumatuotantoon liittyvät tutkinnon osat 
keskittyvät lähinnä tapahtumatekniseen osaamiseen. Tapahtumatekninen osaaminen on kuitenkin vain 
osa alan työtehtävistä. Tekniikan lisäksi pääkaupunkiseudulla tarvitaan osaamista tapahtuman 
tuotannolliseen suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyviin työtehtäviin. Asiakastuotannot –tutkinnon osa 
antaa osaamista nimenomaisesti tapahtuman suunnitteluun ja toteuttamiseen. Pääkaupunkiseutu 
tarjoaa tapahtumatuotannossa monipuolisesti työtehtäviä, johon tarpeeseen paikallinen tutkinnon osa 
vastaa. Toimijoita, jotka tarvitsevat tutkinnon osan osaamista ovat mm. Kiasma, Nosturi/ELMU, Ooppera
RMC, Savoy-teatteri, Vernissa, YLE, Broadway, Hokkus Pokkus, Pågå ja Roudaamo
 
Äänentoiston toteuttaminen 15 osp

Äänentoiston osaamisen tarve pääkaupunkiseudulla kasvaa osana tapahtumatuotantojen määrällistä 
kasvamista. Äänentoiston toteuttamisessa osaaminen kohdistuu pienimuotoisiin tapahtumiin, joiden 
äänentoiston toteuttaminen tehdään usein itsenäisesti ilman laajempaa työryhmää. Media-alan ja 
kuvallisen ilmaisun perustutkinnon tutkinnon osissa ei ole juuri tähän tarpeeseen vastaavaa tutkinnon 
osaa. Äänentoiston toteuttaminen -tutkinnon osa painottuu äänentoistotekniikkaan ja siinä saadaan 
valmiudet äänentoistotekniikan suunnitteluun, toteuttamiseen ja ylläpitämiseen. Toimijoita, jotka 
tarvitsevat tutkinnon osan osaamista, ovat mm. ArtLab Productions, Bright, Broadway Finland, Capital 
AV, Gloria, Helsingin kaupunginteatteri, Cosa Nostra, Sun Effects, Valofirma ja Musiikkitalo.

Taideteollisuusalan perustutkinto

Projektin toteuttaminen taideteollisuusalalla 15 osp

Pääkaupunkiseudun ja sen lähiympäristön työelämän tarpeet ovat monimuotoiset. Tämä korostuu 
taideteollisuusalalla, jossa suuri osa yrityksistä on pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Yritysten tyypilliset 
työtehtävät perustuvat yritysten ketteryyteen ja kykyyn reagoida nopeasti asiakkaan tarpeeseen. 
Tällaiset työtehtävät ovat usein monimuotoisia ja näin myös sisällöiltään vaihtelevia.  Yritysten 
henkilöstörakenne vaihtelee tyypillisesti yhden hengen yrityksistä muutaman työntekijän yrityksiin.  
 
Taideteollisuusalan työtehtävät noudattavat suurelta osin kaavaa, jossa opiskelijan tulee hallita ja 
toteuttaa projekti, joka sisältää niin projektin tarpeen kartoittamisen, kuin suunnittelun ja 
valmistamistyötkin. Yritysten henkilöstörakenteesta ja työtehtävien luonteesta johtuen 
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taideteollisuusalan työpaikat eivät useinkaan voi tarjota opiskelijalle jaksoa, jonka yhteydessä hän voisi 
antaa tutkinnon osan vaatimaa sisältöä kokonaan tai edes suurimmalta osin.    
 
Projektin toteuttaminen taideteollisuusalalla –valinnainen tutkinnon osa pyrkii vastaamaan 
taideteollisuusalan työelämän luonteeseen sekä kehittämään opiskelijan projektiosaamista työelämän 
ilmiöiden mukaisesti. Tutkinnon osa antaa lisää mahdollisuuksia opiskelijoille hankkia osaamista aidoissa 
työelämän tilanteissa. Opiskelija voi halutessaan valita tutkinnon osan ja suorittaa sen tarjoaman 
yksilöllisen sisällön työelämän oppimisympäristöissä kokonaisuudessaan. 
 
Projektin toteuttaminen taideteollisuusalalla -tutkinnon osa voi sijoittua yksilöllisesti mihin kohtaan 
tahansa opiskelijan opintoja opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman 
mukaisesti. Se voi toimia luonteeltaan perusteita antavana- tutkinnon osana tai yhtä lailla tutkinnon osa 
voisi sijoittua opintojen loppuvaiheeseen, ollen osaamista yksilöllisesti syventävä osa, joka parhaillaan 
tasoittaa tietä valmistumisen jälkeiseen työllistymiseen. 

Teknisen suunnittelun perustutkinto

Erikoisrakenteiden suunnitelmien tuottaminen 15 osp

Pääkaupunkiseudun rakentaminen on monimuotoista johtuen usein rakennushankkeiden (rakennukset, 
laitokset, tie, katu ja ratarakenteet sekä satamat ja lentokentät) koosta ja paikasta. Pääkaupunkiseudun 
isoissa suunnittelutoimistoissa tehdään monia erikoisrakenteiden (järjestelmäseinien, telineiden, 
paikalla valettavien siltojen, esijännitettyjen rakenteiden tai liittorakenteiden) tietomalleja ja 
suunnitelma-asiakirjoja. Erikoisrakenteiden suunnitelmien tuottaminen –tutkinnon osassa hankitaan 
osaamista pääkaupunkiseudun tarpeisiin. Tutkinnon osa mahdollistaa myös oppimista työpaikalla 
enenevässä määrin ja erikoisosaaminen lisää työllistymismahdollisuuksia. Pääkaupunkiseudun yrityksiä, 
joissa on tarvetta tällaiselle tutkinnon osalle, ovat mm. Sweco Finland Oy, Ramboll Finland Oy, FCG 
Finnish Consulting Group, A-Insinöörit, Pöyry Oy ja Teknokolmio Oy.

Projektinhallinta suunnitteluhankkeessa 15 osp

Pääkaupunkiseudun suurissa suunnittelutoimistoissa on paljon suunnitteluassistentteja jotka toimivat 
kokonaan tai osittain projektisihteereinä. Heidän työnkuvaan kuuluu projektipankin hoitaminen ja 
projektin asiakirjoista huolehtiminen sekä piirustusten numerointi ja piirustusluetteloiden tekeminen. 
Valtakunnallisista tutkinnon perusteista tämä tutkinnonosa jätettiin pois, mutta pääkaupunkiseudun 
suunnitteluhankkeiden näkökulmasta osaamiselle on tarvetta. Projektinhallinta suunnitteluhankkeessa –
tutkinnon osa lisää mahdollisuuksia työllistyä suunnitteluassistentin erilaisiin tehtäviin. 
Pääkaupunkiseudun yrityksiä, joissa on tarvetta tällaiselle tutkinnon osalle ovat mm. Sweco Finland Oy, 
Ramboll Finland Oy, FCG Finnish Consulting Group, A-Insinöörit Oy, Pöyry Oy, NRC Group Finland, 
Infratek Finland eli Omexon, L-Arkkitehdit Oy, ProPinto, Arkkitehtitoimisto Pekka Helin & Co Oy, 
Arkkitehdit Soini ja Horto Oy, Arkkitehtitoimisto Vuorelma Arkkitehdit Oy ja Arkkitehtuuritoimisto B & M 
Oy.

Julkaisujen laatiminen 15 osp

Suunnitteluassistentin tyypillisiin työtehtäviin kuuluu yrityksen verkkosivujen päivittämistä tai 
erilaisten julkaisujen kuten rakennustapaselosteiden tai työ- ja hoito-ohjeiden laatimista ja esitteiden 
tekoa. Teknisen suunnittelun perustutkinnon tutkinnon perusteista puuttuu tämä tarpeelliseksi 
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kokemamme ja opiskelijoiden keskuudessa suosittu paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin 
perustuva tutkinnon osa. Pääkaupunkiseudun yrityksiä, joissa on tarvetta tällaiselle tutkinnon osalle 
ovat mm. Sweco Finland Oy, Ramboll Finland Oy, FCG Finnish Consulting Group, A-Insinöörit Oy, Pöyry 
Oy, NRC Group Finland, Infratek Finland eli Omexon, L-Arkkitehdit Oy, ProPinto, Arkkitehtitoimisto 
Pekka Helin & Co Oy, Arkkitehdit Soini ja Horto Oy, Arkkitehtitoimisto Vuorelma Arkkitehdit Oy ja 
Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy.


