
 

 

ELINTARVIKEALAN OPINTOIHIN VALMISTAUTUMINEN lv 2020-2021 

Tutustu näihin opiskeluusi liittyviin ohjeisiin ja vaatimuksiin. Toimi ohjeiden mukaisesti ennen koulun 

alkua. 

OPPIKIRJAT, OPISKELUTARVIKKEET JA TYÖVAATTEET 

 

Oppikirjojen ja vaatteiden hankkimiseen saat ohjeet opintojen alussa. 

Tarvitset opinnoissasi muistiinpanovälineitä, oppikirjoja ja muita opiskelutarvikkeita, kuten 

esimerkiksi liikuntatunneilla tarvittavia vaatteita ja jalkineita.  

Tarvitset ammattityössä henkilökohtaiseen käyttöösi leipomotyövaatteet, työpäähineet sekä 

työjalkineet. Kustannuksia välttämättömistä hankinnoista sinulle tulee kokonaisuudessaan opintojen 

alkuvaiheessa noin 350 €.  

LEIPURI-KONDIITTORIN TYÖASU 

 Valkoinen T-paita tai kokin takki ¾ -hihainen nepparikiinnityksellä 

 Pepitaruutuiset housut (kokin housut) 

 Valkoinen esiliina, jossa ei saa olla nappeja eikä ulkoisia taskuja 

 Valkoinen päähine / hijab-huivi 

 Työkengät, suositellaan turvakenkiä 

 Suosittelemme hankkimaan myös ohutta valkoista pitkähihaista T-paitaa työasun alle 

 

Oppilaitos on neuvotellut hintoja joidenkin ammattiasuja myyvien yrityksen kanssa. Muista 
ostaessasi mainita, että olet Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelija.    

 

DIODEMA ammattiasut  IMAGE WEAR 

Keinutie 10    Hämeentie 95, 00550 Helsinki 

00940 Helsinki (Kontula)  puh. +358 20 7980 536 

p. 040–5500889  vaihde +358 20 7980 500 

   www.imagewear.fi 

 

 

Varustehankinnat voi tehdä myös internetissä. Diodeman osalta voit hakeutua www.tyoasu-
ammattiopintoihin.fi sivustolle, josta pääset rekisteröitymään työasutoimittajan sivustolle, josta voit 
tilata sopimushinnoin opiskelussa tarvitsemiasi työasuja ja kenkiä. 

 

Työjalkineet ja muita työvarusteita voit halutessasi hankkia mm. koulussa järjestettävistä esittelyistä. 

Tuotteita myyvät useat eri jälleenmyyjät. Ostokset maksetaan joko käteisellä tai pankkikortilla.  

 

SALMONELLATODISTUS 

 

Olet saanut hyväksymiskirjeen mukana  
Salmonellaa koskeva lausunto elintarvikealalle –lomakkeen. 
Täytä lomake ja tuo se mukanasi opintojen aloituspäivänä. 

http://www.imagewear.fi/
http://www.tyoasu-ammattiopintoihin.fi/
http://www.tyoasu-ammattiopintoihin.fi/


 

 

Tartuntatautilaki (1227/2016) velvoittaa oppilaitosta ja työnantajaa vaatimaan elintarvikeriskityötä 

tekevältä opiskelijalta opintojen alussa selvityksen siitä, ettei hän sairasta salmonelloosia. 

Opiskelijalle tehdään tarkempi tutkimus, mikäli asianomainen sairastaa, tai on edeltävän kuukauden 

aikana sairastanut, kuumeista ripulitautia. 

 

 

MUUTA HUOMIOITAVAA ELINTARVIKEALAN OPINTOIHIN LIITTYEN 

 

 Opiskelupaikka on ehdollinen siihen asti, että oppilaitos on tarkistanut todistusten 

oikeellisuuden.

 Allergista nuhaa tai astmaa sairastavalle henkilölle ei suositella hakeutumista leipuri-

kondiittori opintoihin, koska alalla ollaan tekemisissä jauhopölyn kanssa.

 Elintarviketyöntekijä ei voi käyttää ammattitöitä tehdessään koruja tai lävistyksiä.

 Ammattityön opiskelussa rakennekynnet sekä kynsilakka ovat kielletty.

 Aiempia opintoja ja työkokemusta voidaan tunnistaa ja tunnustaa suoritetuiksi opinnoiksi,

jos ne vastaavat opetussuunnitelman osaamistavoitteita. Koulun alettua kuulet osaamisen 

tunnistamisesta ja tunnustamisesta tarkemmin. Muista toimittaa aikaisemmat opiskelu- ja 

työtodistukset oppilaitokseen. 

 

Huomioithan vielä! 
 

”Erilaiset ruoka-aineallergiat ja eettiset vakaumukset voivat rajoittaa merkittävästi osaamisen hankkimista ja 
alan tutkinnon suorittamista.” 

 
Elintarvikealan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen tutkinnon perusteissa kriteereihin on kirjattu 
mm. raaka-aineiden käsitteleminen, raaka-aineiden tuoreuden ja laadun aistinvarainen arviointi, valmistuvien 
tuotteiden maistaminen ja maustaminen tai leipomotuotteiden maun varmistaminen. 
 
Edellä mainittu tarkoittaa sitä, että olet valmis vähintään käsittelemään opetuksen aikana käytettäviä raaka-
aineita, mukaan lukien esimerkiksi sianliha ja alkoholituotteet!  Koko tutkintoa on vaikea saavuttaa, mikäli 
tästä poiketaan! 

 

LISÄTIEDOT 

Tarvittaessa saat lisätietoja soittamalla opintosihteeri Inge Putta 050 401 3644 ja Ritva Räsänen 050 

4013185 


