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Stadin ammatti- ja aikuisopiston uudet paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin 

perustuvat tutkinnon osat 5.11.2019 

 

Bio- ja geenitekniikka 10 osp  

Bio- ja geenitekniikan työtehtävät ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet pääkaupunkiseudulla ja Uudellamaalla. 

Työelämästä saadun palautteen perusteella bio- ja geenitekniikan ymmärtäminen, hyödyntäminen ja uusimpien 

tekniikoiden hallitseminen ovat alan ammattitaidon keskiössä. Bio- ja geenitekniikan valinnainen tutkinnon osa 

syventää opiskelijan osaamista bio- ja geenitekniikassa. Opiskelija perehtyy esimerkiksi erilaisiin 

nukleiinihappotekniikoihin, DNA:n ja RNA:n eristämiseen, PCR-tekniikkaan, plasmidin puhdistamiseen ja 

sekvensointiin. Tutkinnon osassa hankittava osaaminen parantaa opiskelijan työllistymistä laboratorioalan bio- ja 

geenitekniikan paikoissa, esimerkiksi Roal Oy, Dupont Oy, Thermo Fischer Scientific Oy, Helsingin yliopiston 

lääketieteelliset tiedekunnat ja Biotekniikan instituutti tarvitsevat bio- ja geenitekniikan osaamista.   

 

Ehkäisevässä päihdetyössä työskenteleminen 15 osp 

Lähihoitajan työssä ehkäisevän päihdetyön osaaminen on tärkeää kaikissa lähihoitajan työpaikoissa. Ehkäisevän 

päihdetyön sisältöä ei ole tässä muodossa lähihoitajatutkinnon tutkinnon valtakunnallisissa tutkinnon perusteissa 

ja tätä paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvaa valinnaista tutkinnon osaa voivat suorittaa sosiaali- ja 

terveysalan perustutkinnon kaikkien osaamisalojen opiskelijat.   

Tutkinnon osa antaa valmiuksia ehkäisevän päihdetyön toteuttamiseen lähihoitajan työssä ja se antaa myös 

valmiuksia pienimuotoisten hankkeiden toteuttamiseen. Eri-ikäiset sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan asiakkaat 

hyötyvät lähihoitajan ehkäisevän päihdetyön osaamisesta. Tutkinnon osan sisällöt ovat: ehkäisevän päihdetyön 

toimintaympäristöt, ehkäisevän päihdetyön toimintaprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi sekä ehkäisevän 

päihdetyön osaamisen kehittäminen  

Tutkinnon osassa ehkäisevän päihdetyön toimintoja toteutetaan peruskoulussa, lukiossa, ammatillisessa 

oppilaitoksessa, urheilujärjestöissä ja ikääntyvien ihmisten palveluissa. Näissä toimintayksiköissä yhteistyö on 

koettu erittäin tarpeellisena ja sen on toivottu jatkuvan. Myös toimintoihin osallistuneet oppilaat, opiskelijat, 

urheilijat ja ikääntyvät ihmiset ovat kokeneet toiminnan tarpeellisena. Suurin yhteistyökumppani on ollut 

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Ehkäisevän päihdetyön valtakunnallinen toimintaohjelma ja Helsingin 

kaupunki on linjannut, että ehkäisevää päihdetyötä toteuttavat kaikki työntekijät omassa työssään ja tutkinnon 

osa vastaa osaltaan tähän tarpeeseen.  

 

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus 5 osp 

Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutus on tarkoitettu järjestyksenvalvojille, jotka tarvitsevat työssään 

syvempää perehtymistä ja monipuolisempaa harjoittelua voimankäyttötilanteisiin. Poliisi voi myös edellyttää 

järjestyksenvalvojilta lisäkoulutuksen suorittamista jossain tilaisuuksissa. Järjestyksenvalvojan voimankäytön 

lisäkoulutus voidaan suorittaa omaehtoisesti tai viranomaisen suosituksesta tehtävän vaativuuden ja tilaisuuden 

luonteen vuoksi. Järjestyksenvalvojan voimankäytön lisäkoulutuksessa kerrataan niiden voimankäyttövälineiden 
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käyttöä, joihin järjestyksenvalvojalla on koulutus ja opitaan soveltamaan aiemmin opittuja taitoja 

monipuolisemmin. 

Tutkinnon osa on sisäasianministeriön erityislainsäädännön alle sisältyvä järjestyksenvalvojan voimankäytön 

lisäkoulutus, jonka sisältö määritellään poliisihallituksen määräyksessä tarkemmin. Määräys ei ole julkinen, mutta 

siitä on otettu keskeisin sisältö Stadin AO:n luomaan tutkinnon osaan. Lisäkoulutuksen tarjoama osaaminen 

auttaa järjestyksenvalvojia työllistymään paremmin, sillä poliisi voi määritellä, että tiettyihin toimeksiantoihin 

tulee asettaa tietty määrä järjestyksenvalvojia, jotka ovat voimankäytön lisäkoulutuksen suorittaneet. 

Työnantajat puoltavat lisäkoulutusta samalla tapaa, kuin muitakin yksityisen turvallisuusalan lainsäädännön alla 

olevia voimankäyttökoulutuksia. Tämän tutkinnon osan suoritettuaan, opiskelija / järjestyksenvalvoja hakee 

koulutusmerkintää järjestyksenvalvojakorttiin, joka on osoitus siitä, että koulutus on suoritettu ja että 

järjestyksenvalvojalla / opiskelijalla on järjestyksenvalvontaan kattavampi ja laajempi osaaminen. 

  

 

 


