Stadin ammatti- ja aikuisopiston hakukohteet kevään 2020 yhteishaussa
Tutkintoihin ei ole pääsy- ja soveltuvuuskoetta – opiskelu alkaa ma 3.8.2020.

Autoalan perustutkinto – pk 220 / yo 20
- autokorinkorjauksen osaamisala (autokorinkorjaaja)
- automaalauksen osaamisala (automaalari)
- automyynnin osaamisala (automyyjä)
- autotekniikan osaamisala (ajoneuvoasentaja)
- moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen osaamisala (pienkonekorjaaja)
- varaosamyynnin osaamisala (varaosamyyjä)
* Ilkantien toimipaikka, Haaga

Elintarvikealan perustutkinto (leipuri-kondiittori) – pk 40 / yo 20
- leipomoalan osaamisala
* Prinsessantien toimipaikka, Roihuvuori

Hammastekniikan perustutkinto (hammaslaborantti) – pk 20 / yo ei haussa
* Vilppulantien toimipaikka, Malmi

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto Kaksi eri hakukohdetta
- HIUS / kampaajatyön osaamisala (kampaaja)
- HIUS / parturityön osaamisala (parturi)
* Savonkadun toimipaikka, Pasila – pk 150 / yo 10
- KAUNEUS / ihon hoidon osaamisala (kosmetologi)
- KAUNEUS / hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisala (kosmetiikkaneuvoja)
* Meritalon toimipaikka, Merihaka – pk 80 / yo 10
Hiusalan opinnot toteutetaan sekä Savonkadulla että Meritalossa.
Hiusalan hakijoiden hakukohde Savonkadun toimipaikka
Kauneudenhoitoalan opinnot toteutetaan Meritalossa.
Kauneudenhoitoalan hakijoiden hakukohde on Meritalo.

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto – pk 70 / yo > jatkuva haku
- asennuksen ja automaation osaamisala (koneautomaatioasentaja/koneasentaja)
- tuotantotekniikan osaamisala (koneistaja ja levyseppähitsaaja)
* Abraham Wetterin tien toimipaikka, Herttoniemi

Laboratorioalan perustutkinto (laborantti) – pk 20 / yo 20
* Kullervonkadun toimipaikka, Käpylä

Logistiikan perustutkinto (haku tutkintoon eli kuljetuspalveluilla ei enää ole omaa hakukohdetta) – pk 120 / yo 10
- kuljetuspalvelujen osaamisala (autonkuljettaja/yhdistelmäajoneuvonkuljettaja/linja-autonkuljettaja)
- varastopalvelujen osaamisala (varastonhoitaja)
* Holkkitien toimipaikka, Roihupelto
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Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto – pk 15 / yo 5
- luontoalan osaamisala (luonto-ohjaaja/luonto- ja ympäristöneuvoja)
* Prinsessantien toimipaikka, Roihuvuori

Lääkealan perustutkinto pt - pk 15 / yo 15
- apteekkialan osaamisala (lääketeknikko)
- lääkealan osaamisala (lääketeknikko)
* Vilppulantien toimipaikka, Malmi

Maanmittausalan perustutkinto (kartoittaja) – pk 15 / yo 5
* Sturenkadun toimipaikka, Vallila

Matkailualan perustutkinto – pk 20 / yo 10
- matkailupalvelujen osaamisala (matkailupalvelujen tuottaja)
* Prinsessantien toimipaikka, Roihuvuori

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto Kolme eri hakukohdetta
- audiovisuaalisen viestinnän osaamisala (mediapalvelujen toteuttaja) - 110 pk / 20 yo
* Muotoilijankadun toimipaikka, Arabia
&
Huom! Tutkintoon ei ole pääsy- ja soveltuvuuskokeita.
- julkaisutuotannon osaamisala (mediapalvelujen toteuttaja)
- painoviestinnän osaamisala (mediapalvelujen toteuttaja) - osaamisalat yht. 30 pk / 20 yo
* Kullervonkadun toimipaikka, Käpylä
&
- kuvallisen ilmaisun osaamisala (mediapalvelujen toteuttaja) - 15 pk / 5 yo
Hakukohde Opintopolussa: Kuvallisen ilmaisun osaamisala (Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto)
* Kullervonkadun toimipaikka, Käpylä

Pintakäsittelyalan perustutkinto – pk 60 / yo > jatkuva haku
- rakennusmaalauksen osaamisala (maalari)
* Myllypuron toimipaikka, Myllypuro

Prosessiteollisuuden perustutkinto

– pk 20 / yo 20

- biotekniikan osaamisala (prosessinhoitaja)
- kemianteollisuuden osaamisala (prosessinhoitaja)
* Kullervonkadun toimipaikka, Käpylä

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto

Kaksi eri hakukohdetta
- kiinteistönhoidon osaamisala (kiinteistönhoitaja) – pk 60 / yo > jatkuva haku
*Myllypuron toimipaikka, Myllypuro
&
- kotityöpalvelujen osaamisala (kodinhuoltaja)
- toimitilahuollon osaamisala (toimitilahuoltaja) - osaamisalat yht. 10 pk / yo > jatkuva haku
* Prinsessantien toimipaikka, Roihuvuori
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Puuteollisuuden perustutkinto

– pk 40 / yo 20
- puusepänteollisuuden osaamisala (puuseppä)
* Sturenkadun toimipaikka, Vallila

Rakennusalan perustutkinto
- talonrakennuksen osaamisala (talonrakentaja) Kaksi eri hakukohdetta
*Abraham Wetterin tien toimipaikka, Roihupelto (uudisrakentaminen) – pk 90 / yo > jatkuva haku
*Myllypuron toimipaikka, Myllypuro (korjausrakentaminen) – pk 60 / yo > jatkuva haku

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto – pk 120 / yo 40
- asiakaspalvelun osaamisala (tarjoilija)
- ruokapalvelun osaamisala (kokki)
* Prinsessantien toimipaikka, Roihuvuori

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja) Kolme eri hakukohdetta
- ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala
- jalkojenhoidon osaamisala
Samat perusopinnot kaikissa hakukohteissa,
- lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala
osaamisalaan haetaan perusopintojen jälkeen.
- mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala
- sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
Huom! Perustason ensihoidon osaamisala ei ole mukana yhteishaussa.
- suunhoidon osaamisala
- vammaistyön osaamisala
* Hattulantien toimipaikka, Vallila
125 pk
25 yo
* Teollisuuskadun toimipaikka, Vallila
60 pk
15 yo
* Vilppulantien toimipaikka, Malmi
150 pk
25 yo

Sisustusalan osaamisala (Taideteollisuusalan perustutkinto)(artesaani) – pk 40 / yo 20
* Sturenkadun toimipaikka, Vallila

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto (automaatioasentaja ja sähköasentaja) – pk 140 / yo 20
* Sturenkadun toimipaikka, Vallila

Talotekniikan perustutkinto

– pk 90 / yo 10
- eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen osaamisala (rakennuspeltiseppä ja tekninen eristäjä)
- ilmanvaihtoasennuksen osaamisala (ilmanvaihtoasentaja)
- kylmäasennuksen osaamisala (kylmäasentaja)
- putkiasennuksen osaamisala (putkiasentaja)
* Sturenkadun toimipaikka, Vallila

Teknisen suunnittelun perustutkinto (suunnitteluassistentti) – pk 30 / yo 10
* Sturenkadun toimipaikka, Vallila
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Tekstiili- ja muotialan perustutkinto – pk 100 / yo 20
* tutkintonimike määräytyy- suoritettaessa koko tutkinto- valinnaisten tutkinnon osien mukaan.
- mittatilausompelija
- modisti
- muotiassistentti
- sisustustekstiilien valmistaja
- vaatturi
* Meritalon toimipaikka, Merihaka

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

– pk 120 / yo 20
(elektroniikka-asentaja, hyvinvointiteknologia-asentaja, IT-tukihenkilö, ohjelmistokehittäjä ja tietoverkkoasentaja)
* Sturenkadun toimipaikka, Vallila

Turvallisuusalan perustutkinto (turvallisuusvalvoja) – pk 80 / yo 20
* Pälkäneentien toimipaikka, Vallila

Verhoilualan osaamisala (Taideteollisuusalan perustutkinto)(artesaani) – pk 10 / yo 10
* Sturenkadun toimipaikka, Vallila

Välinehuoltoalan perustutkinto (välinehuoltaja) – pk 6 / yo 6
* Hattulantien toimipaikka, Vallila

Kaikki hakukohteet löytyvät Opintopolusta hakusanalla ”Stadin”. Pääsy- ja soveltuvuuskokeita ei ole.

Huomioitavaa!
Hammastekniikan, lääkealan, logistiikan, turvallisuusalan, välinehuoltoalan sekä sosiaali- ja
terveysalan perustutkinnot kuuluvat SoRa-lainsäädännön alaisuuteen. Näillä aloilla on
terveydentilavaatimuksia, jotka voivat olla opiskelijaksi ottamisen esteenä. Lisätietoa Opintopolusta.
Urhea-opintoihin haetaan täyttämällä erillinen hakulomake varsinaisen Opintopolku -haun lisäksi.
-> Lue lisää: www.stadinammattiopisto.fi > Haussa nyt > Yhteishaku ammatilliseen perustutkintoon >
Urheilijan ammatillinen koulutus
Harkintaan perustuva valinta (kts. ohjeet seuraavalta sivulta)
Muita tärkeitä tietoja löytyy Opintopolun hakukohteissa ”Valintaperusteet ja pääsykokeet” –välilehdeltä
kohdasta: Lisätietoa hakemisesta.
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Harkintaan perustuva valinta
Hakijan tulee perustella (esim. asiantuntijalausunto) syyt, joihin hän hakemuksessa vetoaa:






oppimisvaikeudet
sosiaaliset syyt
koulutodistusten puuttuminen (peruskoulu keskeytynyt)
todistusten vertailuvaikeudet (ulkomainen todistus)
riittämätön tutkintokielen kielitaito

Huom! Kaikki ulkomaisella todistuksella ja oppivelvollisuuden keskeyttäneet ovat mukana ainoastaan harkintaan perustuvassa
valinnassa.

Perustelujen lisäksi hakijan tulee toimittaa 10.3.2020 mennessä oppilaitokseen seuraavat asiakirjat:





kopio hakemuksesta
kopio viimeisimmästä koulu- tai opiskelutodistuksesta
hakijan oma selvitys ts. ”motivaatiokirje”, jossa hän kertoo tarkemmat perustelut haulle
(vapaamuotoinen).
muita vapaaehtoisia selvityksiä, joihin hän haluaa vedota valintaperusteluissaan (esim. työ- tai
harrastustodistus).

Hakukohteen PL-/toimitusosoite näkyy Opintopolussa heti hakulomakkeen lähettämisen jälkeen.
Jokaiseen hakukohteeseen on toimitettava omat liitteet.


Hava-hakija voidaan tarvittaessa kutsua kartoitukseen ja/tai haastatteluun.

Vinkkejä ”motivaatiokirjeen” laatimiseksi:
Kirjoita lyhyesti esim. seuraavia asioita sen mukaan, mitkä katsot hakusi kannalta tarpeelliseksi






miksi haet koulutukseen ts. mikä on motivoituneisuutesi alalle
missä olet hyvä  …voit kysyä tätä myös läheisiltäsi, opettajalta, ystäviltäsi
millaista koulutusta olet suorittanut aiemmin (myös lupakorttikoulutukset)
oletko harrastanut / harrastatko jotakin aktiivisesti (esim. urheilu-, taide-, tai
vapaaehtoistoimintaa)
 oletko toiminut luottamustehtävissä (asukas-, opiskelija- tms.)
 onko sinulla alakohtaista tai muuta työkokemusta
tarvittaessa: oletko suorittanut suomen kielen opintoja / osallistunut suomen kielen testeihin
 mitkä ovat tulevaisuudensuunnitelmasi
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