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Stadin ammatti- ja aikuisopisto eli 
Stadin AO on väyläsi työelämään 
ja jatko-opintoihin. Laajasta 
koulutustarjonnastamme löydät 
kiinnostavia vaihtoehtoja, jotka 
valmentavat sinua unelmiesi 
ammattiin. 
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Yhteishaku 
Hakuaika 23.2.–23.3.2021 
Yhteishaku järjestetään keväisin opintopolku.fi-palvelussa. 
Yhteishaussa voi hakea ammatilliseen perustutkintokoulutukseen  
ja lukiokoulutukseen. 

Hae yhteishaussa, jos olet 
• peruskoulun tai lukion päättävä ja / tai 
• ilman toisen asteen ammatillista tutkintoa 

Näin haet 
meille 
opiskelemaan 

Haku perusopetuksen 
jälkeiseen valmistavaan 
koulutukseen  
Hakuaika 23.2.–23.3.2021 
Jos olet päättänyt perusopetuksen ja sinulla ei ole toisen  
asteen tutkintoa, voit hakea perusopetuksen lisäopetukseen  
eli kymppiluokalle tai VALMA-koulutukseen. 

Hae opiskelemaan → opintopolku.fi  
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Jatkuva haku 
Jatkuvassa haussa voi hakea tutkintoon tähtäävään koulutukseen 
tai suorittamaan yksittäisia tutkinnon osia joustavasti ympäri 
vuoden.  

Hakijaksi ilmoittaudutaan Stadin AO:n nettisivun lomakkeella, 
jonka jälkeen varsinainen opiskelupaikkahakemus laaditaan yhdessä 
Stadin AO:n opinto-ohjaaja kanssa. Tarvittaessa myös hakijan 
opiskeluvalmiudet kartoitetaan. 

Hae jatkuvassa haussa, jos olet 
• jo aiemmin suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai 

korkeakoulututkinnon 
• hankkinut osaamista työelämässä tai aiemmissa opinnoissa  
• jäänyt aiemmin ilman opiskelupaikkaa 
• hakemassa urheilijoille suunnattuun ammatilliseen koulutukseen 
• täydentämässä kesken jääneitä opintoja 
• vaihtamassa alaa tai oppilaitosta 

Huom! Jos haluat parantaa valmiuksiasi opiskella ammatillisessa 
koulutuksessa, hae VALMA-koulutukseen (ammatilliseen 
koulutukseen valmentava koulutus).

Hae opiskelemaan → stadinao.fi
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Koulutuksen  
edel lyttämä 
terveydentila 
(SoRa-lainsäädäntö) 

Tietyillä aloilla on laissa määriteltyjä 
soveltuvuusehtoja tai rajoituksia 
opiskelemaan valituille. SoRa-lainsäädäntö 
on lyhenne sanoista soveltumattomuuden 
ratkaisuja, ja se koskee muun muassa 
opiskelijan terveydentilaan ja rikostaustaan 
liittyviä soveltuvuusehtoja. 

Stadin AO:ssa SoRa-lainsäädännön piiriin 
kuuluvat hammastekniikan perustutkinto, 
logistiikan perustutkinto (kuljetuspalvelujen 
osaamisala), lääkealan perustutkinto, 
sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 
turvallisuusalan perustutkinto ja 
välinehuoltoalan perustutkinto. 

Lue lisää: Opintopolku.fi > Ammatillinen 
koulutus > Hakijan terveystila
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Valmistaudu tuleviin 
opintoihin 

Perusopetukseen valmistavaa opetusta 
tarjotaan maahanmuuttajataustaisille alle 
17-vuotiaille nuorille, jotka eivät osaa riittä-
västi suomen kieltä voidakseen opiskella suo-
menkielisessä perusopetuksen ryhmässä. 

Valmistavan opetuksen ryhmissä opiskellaan 
suomen kieltä sekä peruskoulun oppiaineita 
oppilaan taitotasojen mukaisesti. Koulutus on 
päätoimista ja kestää enintään vuoden. 

Valmistavaan opetukseen haetaan lomak-
keella, jonka saa Kasvatuksen ja koulutuksen 
toimialan (Kasko) neuvonnasta.  

Aikuisten perusopetus on tarkoitettu 
17–29-vuotiaille helsinkiläisille oppivel-
vollisuusiän ylittäneille nuorille. Aikuisten 
perusopetuksessa voi suorittaa kesken 
jääneet peruskouluopinnot loppuun avoimina 
opintoina ja saada perusopetuksen päättö-
todistuksen. Opiskelu tapahtuu päiväopetuk-
sena viitenä päivänä viikossa. Opiskelu on 
sivutoimista. Koulutukseen ilmoittaudutaan 
opettajan kautta.   

Stadin AO:ssa voi opiskella myös perusopetuksen aineita. 

Koulutuksessa on mahdollista: 
• opiskella aikuisten perusopetuksen  

opetussuunnitelman mukaisia aineita 
• suorittaa peruskoulu loppuun 
• suorittaa ammatillisia opintoja 
• tutustua eri alojen koulutukseen 
• tutustua eri alojen työtehtäviin 

työelämässä. 
Strada-koulutukseen on jatkuva haku. 
Opiskelu on maksutonta ja kestää noin  
½–1 vuotta. 

StradaVALMA-koulutus on tarkoitettu 
perusopetukseen valmistavan opetuksen 
käyneille nuorille, joilla ei ole vielä peruskou-
lun päättötodistusta. 
 
Strada-koulutus antaa valmiuksia jatkaa 
ammatilliseen koulutukseen sekä tarjoaa 
tietoa koulutuksista ja eri ammateista. Jokai-
selle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelma. 
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Stadin osaamiskeskus  
– ammatillista koulutusta, 
työllistymispalveluja ja 
kieliopintoja
Stadin osaamiskeskus on koulutusta ja 
työllistämistä yhdistävä palvelukokonaisuus, 
joka tarjoaa maahanmuuttajille ammatillista 
koulutusta, työllistymispalveluja ja kieliopin-
toja saman katon alla. Palvelut on suunnattu 
yli 17-vuotiaille oleskeluluvan saaneille hel-
sinkiläisille maahanmuuttajille. Osaamiskes-
kuksen palveluihin hakeudutaan TE-toimiston 
kautta.

Stadin osaamiskeskuksen palveluita ovat: 
• osaamiskartoitus 
• koulutus- ja työllistymissuunnittelu 
• työelämävalmennus 
• suomen kielen opinnot 
• oppimisvalmiuksien kehittäminen 
• ammatilliset polut 

Ammatillisten polkujen tavoitteena on vahvis-
taa opiskelijan ammatillista suuntautumista 
ja valmentaa jatkokoulutukseen tai työelä-
mään. Poluilla opitaan ammatillisia taitoja ja 
alan ammatillista suomenkielistä sanastoa. 
Ammatillisia polkuja ovat esimerkiksi ravin-
tola-, hoiva-, kotityö-, metalli-, elektroniikka-, 
rakennus-, auto-, varasto-, asiakaspalvelu- ja 
yrittäjyys-, taksi-, turva-, hius-, kauneus-, mo-
niosaaja-, elintarvike- ja kiinteistöpolku. 

Kaikki polut sisältävät alan perusteita, vaati-
vampia tehtäviä osaavammille, suomen kielen 
ja yhteiskunnan opetusta sekä jatkosuunni-
telman ja -ohjauksen.

Tutustu Stadin osaamiskeskuksen palveluihin 
→ stadinosaamiskeskus.fi
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Avoimet opinnot on tarkoitettu helsinkiläisille 
alle 29-vuotiaille nuorille, joilla ei ole toisen 
asteen koulutuspaikkaa tai tutkintoa. Stadin 
AO:n avoimissa opinnoissa saat tukea ja 
ohjausta tutkinto-opintoihin ja työelämään 
siirtymisessä. Avoimet opinnot ovat maksut-
tomia, lyhytkestoisia ammatillisia opintoja. 
 
Voit aloittaa avoimet opinnot yksilöllisen 
ohjauksen kautta tai osallistumalla treenaa-
moon. Treenaamon tavoitteena on löytää 
soveltuva koulutus sekä sen suorittamistapa 
ja -paikka. Treenaamojakson aikana tutus-
tutaan eri aloihin ja tehdään yksilöllinen 
koulutussuunnitelma. 

Avoimiin opintoihin voi ilmoittautua ympäri 
vuoden Stadin AO:n verkkosivulla, jossa ker-
rotaan myös opintotarjonnasta. 

Ammatilliseen koulutukseen valmentava 
koulutus eli VALMA on tarkoitettu nuorille 
ja aikuisille, jotka haluavat parantaa valmiuk-
siaan opiskella ammattiin tai jotka etsivät 
sopivaa ammattia. 

Perusopetuksen päättävät hakevat yhteisellä 
haulla touko–heinäkuussa. 
→ opintopolku.fi 

Muut hakijat voivat hakea valmentavaan kou- 
lutukseen läpi vuoden jatkuvassa haussa. 
→ stadinao.fi

 

 

Vaihtoehtoja ennen 
ammatillista tutkintoa

Kymppiluokka (perusopetuksen lisäopetus) 
on tarkoitettu ensisijaisesti niille helsinkiläi-
sille perusopetuksen päättäneille nuorille, 
jotka haluavat korottaa perusopetuksen 
päättöarvosanoja päästäkseen haluamaansa 
jatko-opiskelupaikkaan. 

Haku yhteisellä haulla touko–heinäkuussa. 
→ opintopolku.fi 

Nuorten työpajat tarjoavat mahdollisuuden 
tutustua itseensä ja omiin mahdollisuuksiinsa 
työkokeilun avulla. Työpajassa pääsee kehit-
tämään ammatillista osaamistaan tekemällä 
harjoitus- ja tilaustöitä. 

Työpajajaksolla hankittu työkokemus paran-
taa mahdollisuuksia päästä opiskelemaan. 

Työpajojamme ovat Digitalents Academy, Me-
diakylpylä, Metalliverstas, WooDoo-werstas, 
Meritalon tekstiili- ja värjäysryhmä, Pitäjän-
mäen Moottoripaja sekä kahvilat Villas Ullas 
ja Aleksis.

Helsingin kaupungin toimipisteissä. Seinät-
tömissä työpajoissa voi päästä työkokeiluun 
esimerkiksi Maunula-taloon, FC-Kontuun tai 
palvelukeskukseen. 

Työpajat on tarkoitettu alle 29-vuotiaille hel-
sinkiläisille nuorille. 

Työpajoille voi hakea ympäri vuoden jättämäl-
lä hakemuksen. 
→ nuortentyopajat.fi 

 

Ennen ammattiin opiskelua voit hankkia taitoja ja pohtia 
ammatinvalintaa erilaisissa koulutuksissa ja palveluissa. 



Opiskelijana 
Stadin AO:ssa

10 – 13
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Meillä opiskelee noin  
17 000 opiskelijaa 
yli 50 eri ammattiin. 
Viiden kampuksen  
14 toimipaikkaa 
sijaitsevat ympäri 
Helsinkiä. 
Opintojen ohjaus 
Kaikilla opiskelijoilla on oikeus saada ohjaus-
ta opinnoissa ja urasuunnittelussa. Opiske-
lijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen 
kehittämissuunnitelma (HOKS). Kehittä-
missuunnitelmassa huomioidaan aiemmin 
hankittu osaaminen ja suunnitellaan, millaista 
osaamista opiskelija tarvitsee ja miten se 
hankitaan eri oppimisympäristöissä.

Henkilökohtaistamisessa sekä jatko-opintoi-
hin tai työelämään hakeutumisessa opiskelija 
saa apua tarpeen mukaan koko henkilökun-
nalta, erityisesti opinto-ohjaajilta ja opetta-
jilta. Yksilöllistä ja ryhmämuotoista opintojen 
ohjausta tarjotaan opiskelijoille koko opin-
tojen ajan ja tarpeen mukaan yhteistyössä 
opiskelijoiden, huoltajien ja muun verkoston 
kanssa. Opinto-ohjausta oppilaitoksessa 
tarjoavat opinto-ohjaajat. 
 

Opiskelijaedut:
• maksuton opetus 
• koulupäivinä maksuton ateria 
• vakuutusturva 
• mahdollisuus hakea alennusta HSL:n ja 

VR:n matkalippuun 
• mahdollisuus hakea Matkahuollon 

opiskelijakortti 
• opiskelijahuoltopalvelut: terveydenhoitaja, 

kuraattori, psykologi, opinto-ohjaajan 
palvelut, oppilaitospastorin palvelut 

• mahdollisuus hakea SAKKI ry:n ja OSKU 
ry:n opiskelijakortti 

• mahdollisuus hakea HOAS:n 
opiskelija-asuntoa 

• viiden toimipaikan kirjastopalvelujen 
ilmainen käyttö 
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Opiskeluvälineet ja -kustannukset 
Opiskelijat hankkivat itse esimerkiksi oppikir- 
jat, kansiot, muistiinpanovälineet, työvaatteet 
ja -kengät sekä henkilökohtaiset työvälineet 
opintojensa aikana. Opiskelija vastaa itse 
myös opintokäynteihin liittyvistä kustannuk- 
sista. Tarkemmat ohjeet ja listan hankittavis- 
ta työvaatteista, työvälineistä, oppikirjoista 
ja muista mahdollisista kustannuksista saat 
opintojesi alussa. 

Opintojen rahoitus 
Ennen opintojen alkua kannattaa sel-
vit- tää, mitä tukea voi saada peruskoulun 
jälkeisiin opintoihin. Etuuksia voivat olla 
esimerkiksi opintotuki, koulumatkatuki ja 
aikuiskoulutustuki. 
→ kela.fi 

Opiskelijoiden hyvinvointi 
Opiskelijahuolto auttaa hyvinvointiin sekä 
opiskeluun ja ihmissuhteisiin liittyvissä 
asioissa, ja vastaa kysymyksiin esimerkiksi 
henkisestä hyvinvoinnista, opintojen etenemi- 
sestä tai arjen sujumisesta. Opiskelijahuol- 
lossa työskentelevät kuraattorit, psykologit, 
terveydenhoitajat, psykiatriset sairaanhoita-
jat, urasuunnitteluohjaajat, opiskelijatukihen-
kilöt ja koulunkäyntiavustajat. 
→ toisenasteenyhteys.fi 

Opiskelijakuntatoiminta ja 
opiskelijayhdistys STAO ry 
Jokainen opiskelija kuuluu oman toimi- 
paikkansa opiskelijakuntaan. Kustakin 
toimipaikasta valitaan lukuvuoden alussa 
opiskelijakunnan hallitus, jonka tehtävänä on 
tuoda opiskelijoiden ääni kuuluviin omassa 
toimipaikassa. 
 
STAO ry (Stadin ammattiin opiskelevat) 
on Stadin AO:n opiskelija- yhdistys, johon 
jokainen opiskelija voi liittyä. Yhdistys edistää 
opiskelijoiden toimintaa, osallistumista ja 
hyvinvointia koko oppilaitok- sessa. STAO 
ry:n hallitukseen valitaan vuo- sittain 
edustaja jokaisen toimipaikan hallituk- sesta. 
Opiskelijakunnat ja STAO ry järjestävät 
erilaisia opiskelijatapahtumia ja teemapäiviä 
ympäri vuoden. 

Tutor-toiminta 
Opiskelija- eli vertaistutorit toimivat vertais- 
ohjaajina uusille opiskelijoille. Ohjaus on 
aktiivisinta opiskelun alkuvaiheessa. Tutorit 
toimivat yhteistyössä muun opiskelijoiden 
ohjauksesta vastaavan henkilöstön kanssa. 
He tuovat opiskelijan näkökulmaa opiskeluun, 
opiskeluyhteisöön ja sen toimintatapoihin 
sekä opiskelijaelämään. 

Tutorit toimivat omien kokemustensa tuoman 
osaamisen perusteella. Lisäksi he voivat 
järjestää toimipaikoissaan tapahtumia ja 
teemapäiviä. 

STAO ry:n hallituksen toimintaan, tutor-toi- 
mintaan tai toimipaikkakohtaiseen opiskelija- 
kunnan hallitukseen osallistuminen kerryttä- 
vät opiskelijalle osaamispisteitä valinnaisiin 
opintoihin. 

Liikuntapaikat 
Kaikissa toimipaikoissa on opiskelijoiden 
käyttöön tarkoitetut liikuntatilat, kuten kunto-
salit. Lisäksi Vallilassa Sturenkadun toimipai-
kassa on CrossFit-sali. Voit myös hyödyntää 
NYT-liikunnan mahdollisuuksia  sekä suorit-
taa ammattiosaajan työkykypassin. 

Jatko-opintokelpoisuus 
Ammatillinen perustutkinto antaa yleisen 
jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkea- 
kouluihin ja yliopistoihin. Voit myös syventää 
ammatillisia taitojasi jatkamalla opintoja 
ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa, jotka 
suoritetaan pääsääntöisesti työn ohessa.



Monta 
tapaa
opiskella

14 – 19
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Kahden tutkinnon suorittaminen 
yhtä aikaa: 
• vaatii motivaatiota ja sitoutumista sekä 

hyvän peruskoulupohjan
• lisää yleissivistystäsi 
• antaa sinulle erinomaiset valmiudet 

jatkaa opintojasi korkeakoulussa tai 
siirtyä haasteellisiin työtehtäviin omalla 
ammattialallasi.

Ammattilukiossa: 
• lukiokursseja opiskellaan kahtena päivänä 

viikossa 
• ammatilliseen perustutkintoon tähtääviä 

opintoja suoritetaan kolmena päivänä 
viikossa 

• koulutussopimusjaksot sekä näytöt 
työelämässä sisältyvät ammatillisiin 
opintoihin 

• ylioppilaskokeet tehdään hajautetusti 
kolmannen vuosiluokan syksyllä ja keväällä 
sekä mahdollisesti vielä neljännen vuoden 
syksyllä. 

 

Ammattilukiossa 
yhdistetään lukio- ja 
ammatilliset opinnot

Lukio-opiskelijana: 
• suoritetaan ylioppilastutkintoon pakollisiksi 

valittujen aineiden lukiokursseja 
• osallistutaan ylioppilaskokeisiin 
• saadaan ylioppilastutkintotodistus 

ammatillisen perustutkinnon ohella. 
 
Keväästä 2022 alkaen 
ylioppilastutkintoon kuuluu 
vähintään viisi koetta: 
• kaikille pakollinen koe: äidinkieli tai suomi 

toisena kielenä 
• kolme koetta seuraavien neljän kokeen 

joukosta (yhden täytyy olla pitkän 
oppimäärän koe): 

• toisen kotimaisen kielen koe 
• vieraan kielen koe 
• matematiikan koe 
• reaaliaineen koe 

• lisäksi yksi vapaavalintainen koe 

Ylioppilastutkinnon kokeisiin voi osallistua, kun 
on suorittanut vähintään 90 osaamispistettä 
vastaavan osaamisen (L 534/2017, 18 a §). 

Stadin AO:ssa ammatillista perustutkintoa opiskeleva voi suorittaa 
ammatillisten opintojen rinnalla lukio-opintoja ja ylioppilastutkinnon.   
Lukio-opinnot järjestetään yhteistyössä Helsingin aikuislukion kanssa, 
aikuislukion opetussuunnitelman mukaisesti. 
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Ilmoittautuminen ammattilukion 
opiskelijaksi 

Kun otat opiskelupaikan vastaan, voit samalla 
ilmoittaa olevasi kiinnostunut suorittamaan lu-
kio-opintoja ammatillisten opintojen rinnal-
la. Kerro myös, jos olet suorittanut niitä jo 
aiemmin.  Ammattilukioon ilmoittautuminen 
on mahdollista myös myöhemmin opintojen 
aikana. 

Lukio-opintojen kustannukset 
• Stadin AO:n opiskelijoilta ei peritä erillistä 

maksua lukion opetuksesta. 
• Ylioppilastutkinnon kokeista peritään 

tutkintomaksu. 
• Opiskelijan tulee itse ostaa lukion oppikirjat 

sekä muut opiskelutarvikkeet. 
• Opiskelijalla tulee olla käytössään oma 

kannettava tietokone koko lukio-opiskelun 
ajan. Kannettavaa konetta käytetään 
apuna opiskelussa niin oppitunneilla 
kuin itsenäisessäkin opiskelussa. 
Lisäksi se on käytössä kurssikokeissa ja 
ylioppilaskokeissa. 

Ammatilliset opinnot voi 
yhdistää urheilu-uraan
Stadin AO:lla on erityinen koulutustehtävä 
urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen 
järjestämiseksi. Tarjoamme tavoitteellisesti 
harjoittelevalle SM-tasoiselle urheilijalle mah-
dollisuuden yhdistää urheilu-ura ammatillisiin 
opintoihin kaikissa eri tutkinnoissamme. 
  
Kun osallistut ohjattuun urheiluvalmen-
nukseen, saat siitä suorituksia opintoihisi. 
Urheilun ja opiskelun yhdistäminen edellyttää 
sitoutumista itsenäiseen ja tavoitteelliseen 
työskentelyyn. 

Valmennusta toteutetaan aamupäivisin 
oppilaitoksessa sekä yhteistyössä pääkau-
punkiseudun urheiluakatemian eli Urhean 
lajiryhmissä. Opiskelijat valitaan vuosittain 
koulun yleisvalmennukseen ja Urhean ryhmiin 
urheilumenestyksen perusteella. 

Urheilijan ammatillisiin opintoihin voi hakea 
jatkuvasti täyttämällä erillinen hakulomake. 

stadinao.fi  
urhea.fi
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Miten pääset oppisopimukseen? 
Sinun tulee itse etsiä oppisopimustyöpaikka, 
jotta voit aloittaa oppisopimuskoulutuksen. 
Voit löytää oppisopimustyöpaikan monella 
tavalla. 

Työpaikalta oppisopimukseen 
• Voit aloittaa oppisopimusopiskelut nykyi-

sessä työpaikassasi, kun haluat laajentaa ja 
syventää nykyistä osaamistasi. 

• Jos olet kesätöissä, osa-aikatyössä, 
työkokeilussa tai palkkatukityössä, kysy 
työnantajaltasi mahdollisuutta jatkaa töitä 
oppisopimuksella. 

• Etsi uusi työpaikka ja kysy työnantajalta 
mahdollisuutta oppisopimukseen. Työpai-
kan tulee olla sellainen, että pääset moni-
puolisesti tekemään tutkinnon mukaisia 
työtehtäviä ja opit uuden ammatin töitä 
tehden. 

Oppilaitoksesta oppisopimukseen 
• Yhdistä opiskelu oppilaitoksessa, koulutus-

sopimuksessa ja työsuhteessa yrityksessä 
oppisopimuksella. Hae opiskelijaksi Stadin 
AO:hon. Voit siirtyä joustavasti oppilai-
toksesta työelämään joko koulutus- tai 
oppisopimuksella ja takaisin oppilaitokseen 
tilanteen mukaan. 

Uusi ammatti 
käytännönläheisesti 
oppisopimuksella
Haluatko yhdistää työnteon ja opiskelun? Oppisopimuskoulutuksessa 
voit opiskella ammatin käytännönläheisesti, jos olet täyttänyt  
15 vuotta ja sinulla on työpaikka tai toimit yrittäjänä. Stadin 
AO:ssa voit suorittaa minkä tahansa ammatillisen perustutkinnon, 
ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan. 

Työnantaja maksaa sinulle työehtosopimuksen mukaista palkkaa koko 
oppisopimuksen ajalta. Työaika pitää olla vähintään 25 tuntia viikossa. 

• Hae esimerkiksi VALMA-koulutukseen, joka 
parantaa valmiuksiasi oppisopimusopintoi-
hin ja auttaa sinua oman alasi valinnassa. 

 

Yrittäjän oppisopimus 
Yrittäjänä sinulla on ainutlaatuinen mah-
dollisuus kehittää omaa ammattitaitoasi ja 
liiketoimintaosaamistasi oppisopimuksella. 
Yrittäjän oppisopimus perustuu yrittäjän ja 
oppilaitoksen väliseen sopimukseen. 

Yrittäjän oppisopimuksen solmimisen edel-
lytyksenä on, että yritykselläsi on Y-tunnus 
Suomessa ja olet YEL-vakuutettu, työsken-
telet yrittäjänä vähintään 25 tuntia viikossa 
koulutuksen tavoitteeseen liittyvissä teh-
tävissä ja tavoitteen mukainen osaaminen 
pystytään hankkimaan pääosin yrityksessä 
tapahtuvassa oppimisessa. 

Ota yhteyttä: puh. 09 310 88431, 
oppisopimus@hel.fi 
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Stadin AO:n opiskelijana voit hankkia kan-
sainvälistä kokemusta niin kotimaassa kuin 
ulkomaillakin. KV-polulla voit kerryttää osaa-
mistasi esimerkiksi: 

• suorittamalla koulutussopimusjakson 
ulkomailla 

• osallistumalla kansainvälisiin 
yhteistyöhankkeisiin 

• toimimalla tutorina 
vaihtoon saapuville opiskelijoille. 

Kaikilla opiskelijoillamme on mahdollisuus 
hakea koulutussopimusjaksolle ulkomaille. 
Saat jaksollesi apurahan, joka kattaa lennot, 

Kansainvälisyyspolulta 
tärkeitä tulevaisuuden 
taitoja

asumiskulut kohdemaassa ja työpäivien 
aikaiset ruokailut. Kansainvälinen jakso ei 
viivästytä opintojasi, sillä ulkomailla suoritet-
tavan koulutussopimusjakson aikana kartutat 
osaamistasi  tutkintoosi sisältyvien ammatti- 
ja osaamistaitovaatimusten mukaisesti. 

Kansainvälisyyspolulla opit tärkeitä tulevai-
suuden taitoja, jotka tukevat työllistymistäsi 
valmistumisen jälkeen. Kielitaito  ja kulttuuri-
tuntemus paranevat. Lisäksi henkilökohtaiset 
ja sosiaaliset valmiutesi kuten itseluottamus, 
sopeutumiskyky, aloitekyky ja tiimitaidot, vah-
vistuvat.  Kehityt huomaamattasi  myös ver-
kosto- ja projektiosaajana. 

Huippuosaajat esiin 
kilpailutoiminnassa 
Stadin AO:n opiskelijoilla on mahdollisuus 
osallistua erilaisiin oman ammattialansa 
kilpailuihin sekä muihin opiskelijatapahtumiin. 
Kilpailutapahtumat ovat sekä kansallisia että 
kansainvälisiä. 

Stadin AO:n opiskelijat ovat menestyneet 
useissa eri kilpailuissa ja kerryttäneet kilpai-
lukokemusta niin Suomessa kuin ulkomail-
lakin. Kilpailuihin osallistuminen katsotaan 
mahdollisuuksien mukaan osaksi opintoja, 
jolloin järjestämme valmennusta ja kokoam-
me oppilaitoksen Team Stadi -joukkueen 
muun muassa ammattitaidon SM-kilpailuun 
Taitajaan ja SAKUstars-kulttuurikilpailuun.

Haaveena yrittäjyys? 
Stadin AO:ssa yrittäjän taipaleen voi aloittaa 
turvallisesti kokeillen Nuori Yrittäjyys ry:n 
Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa, koulutussopi-
musjaksolla tai oppisopimusjaksolla työelä-
mässä ammatin opinnoissa.  

Kysy tarkemmin yrittäjyyden opintojen erilai-
sista vaihtoehdoista:

Marko Heinonen, marko.heinonen@edu.hel.fi, 
puh. 040 157 7069 

Pauliina Tokola, pauliina.tokola@edu.hel.fi, 
puh. 040 334 0736 

Jaana-Liisa Myllylä, jaana-liisa.myllyla@edu.
hel.fi,  puh.040 517 4383 

Sari Karjalainen, sari.karjalainen@edu.hel.fi, 
puh. 050 363 8977
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Autoalan perustutkinto
Ajoneuvoasentaja • Autokorinkorjaaja • 
Automaalari • Automyyjä • Pienkonekorjaaja • Varaosamyyjä

Autoalan ammattilaiset huolehtivat ajoneuvokaluston kunnossapi-
dosta ja siten kuljetusten ja liikenteen toimivuudesta. Alan mielen-
kiintoiset ja haastavat tehtävät edellyttävät tekniikan tuntemista 
sekä asiakaspalveluosaamista. 

Työskentelyn lähtökohtia ovat 
• asenne ja asiakaslähtöisyys 
• ympäristötietoisuus 
• turvallisuus 

 
Työhön liittyviä vaatimuksia 
• yrittäjähenkisyys 
• valmius jatkuvaan itsensä 

kehittämiseen 
• uuden teknologian kehityksen 

seuraaminen 

Tärkeitä henkilökohtaisia
ominaisuuksia 
• yhteistyökykyisyys 
• oma-aloitteisuus 

 Tyypillisimpiä työpaikkoja ovat 
• autotalot 
• auto-, pienkone- ja hyötyajoneuvo-  

korjaamot ja -huoltamot 
• auto- ja autotarvikeliikkeet 
• erilaiset motorisoituja liikkumis-  

palveluita tarjoavat yritykset.
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Ajoneuvoasentaja
Ajoneuvoasentaja (autotekniikan osaamisala) huoltaa ja korjaa 
erilaisia ajoneuvoja ja palvelee asiakkaita monipuolisissa asentajan 
työtehtävissä. Hän toimii alan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti 
varmistaen ajoneuvon liikenneturvallisuuden ja toimivuuden.
Opinnoissa on mahdollista suuntautua hyötyajoneuvoasennukseen.

Työhön liittyviä vaatimuksia
• yrittäjähenkisyys
• valmius jatkuvaan itsensä 

kehittämiseen
• uuden teknologian kehityk-

sen seuraaminen

Työnantajia
• autoliikkeet
• huoltamot
• autoteollisuus
• erikoiskorjaamot
• hyötyajoneuvokorjaamot
• oma yritys

Alan työtehtävät
• auton huolto-, korjaus- ja sähkötyöt
• rengastyöt
• lisävarustetyöt

Autokorinkorjaaja
Autokorinkorjaaja (autokorinkorjauksen osaamisala) korjaa nykyaikai-
sin korjausmenetelmin erilaisia kolari- ja korroosiovaurioita. Autoko-
rinkorjaaja tuntee auton tavallisimmat alusta-, moottori- ja sähkölaite-
rakenteet sekä pintakäsittelytoimenpiteet ja auton purkamisen sekä 
kokoamisen. 

Alan työtehtävät
• auton kolarikorjaukset, kuten korin pinta-

osien oikaisut tai vaihdot, osien sovitukset, 
muoviosien korjaukset

• auton korroosiokorjaukset ja -suojaukset
• turvarakenne- ja turvalaitevaurioiden 

korjaukset
• asennustyöt ennen ja jälkeen ajoneuvon 

maalaustöitä
• lasityöt, lasin vaihdot ja korjaukset

Työnantajia
• autotalot
• korikorjaamot
• hyötyajoneuvokorikorjaa-

mot
• oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia
• yrittäjähenkisyys
• valmius jatkuvaan itsensä 

kehittämiseen
• uuden teknologian kehityk-

sen seuraaminen
• kädentaidot, tarkkuus, 

vastuullisuus
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Automaalari
Automaalari (automaalauksen osaamisala) tekee erilaisten materiaa-
lien pintakäsittely-, perusmaalaus- ja korjausmaalaustöitä. Opinnoissa 
perehdytään muun muassa korinkorjauksen perusteisiin, materiaali-
tuntemukseen, värioppiin ja erilaisten maalausten tekoon.

Alan työtehtävät
• maalauksen esikäsittely ja pohjustustyöt
• auton perusmaalaustyöt
• auton korjausmaalaustyöt
• erilaisten materiaalien pintakäsittelytyöt 

(esimerkiksi alumiini, pelti, lasikuitu, muovi, 
hiilikuitu)

Työnantajia
• autotalot
• korikorjaamot
• hyötyajoneuvokori-
 korjaamot
• erilaiset teollisuusmaa-

laamot (esimerkiksi laiva, 
lentokone, kappaletavara)

Työhön liittyviä vaatimuksia
• yrittäjähenkisyys
• valmius jatkuvaan itsensä 

kehittämiseen
• uuden teknologian 
 kehityksen seuraaminen

Automyyjä
Automyyjä (automyynnin osaamisala) toimii erilaisissa ajoneuvojen 
osto-, myynti- ja markkinointitehtävissä. Automyyjä osaa käyttää 
työssään tarvittavia tietokoneohjelmia ja -hakemistoja sekä hallitsee 
asiakaspalvelun. Opiskelussa perehdytään myös muun muassa auto-
tekniikan perusteisiin sekä varaosa- ja varastoalan tehtäviin. Automyy-
jän ammatissa tarvitaan voimassa oleva ajokortti.

Alan työtehtävät
• ajoneuvojen ostotehtävät
• ajoneuvojen myyntitehtävät
• asiakaspalvelu
• ajoneuvomyynnin avustavat tehtävät

Työnantajia
• autotalot ja maahantuojat
• käytettyjen ajoneuvojen 

myyntiliikkeet
• oma yritys
 

Työhön liittyviä vaatimuksia
• yrittäjähenkisyys
• myyntihenkisyys
• asiakaspalvelutaidot
• valmius jatkuvaan itsensä 

kehittämiseen
• uuden teknologian kehityk-

sen seuraaminen



26  stadinao.fi

Pienkonekorjaaja
Pienkonekorjaaja (moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen 
osaamisala) huoltaa ja korjaa erilaisia moottorikäyttöisiä pienkoneita 
ja työlaitteita, kuten moottoripyöriä, mopoja, mönkijöitä ja ruohonleik-
kureita. Pienkonekorjaaja tuntee varaosa- ja varastoalan perustoimin-
not sekä osallistuu asiakaspalvelutehtäviin.

Alan työtehtävät
• moottorikäyttöisten pienkoneiden huolto- ja 

korjaustyöt
• mopojen ja moottoripyörien huolto- ja 

korjaustyöt
• puutarhakoneiden huolto- ja korjaustyöt
• veneiden ja vapaa-ajan ajoneuvojen huolto- ja 

korjaustyöt
• uusien tuotteiden kokoaminen

Työnantajia
• pienkonekorjaamot ja 

maahantuojat
• moottoripyörien ja mopo-

jen myynti ja huoltoliikkeet
• puutarhakoneiden myynti 

ja huoltoliikkeet
• veneiden ja vapaa-ajan 

ajoneuvojen myynti- ja 
huoltoliikkeet

• oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia
• yrittäjähenkisyys
• valmius jatkuvaan itsensä 

kehittämiseen
• uuden teknologian kehityk-

sen seuraaminen

Varaosamyyjä
Varaosamyyjä (varaosamyynnin osaamisala) tekee itsenäistä ja vastuul-
lista myyntityötä. Varaosamyyjä hallitsee ajoneuvojen perustekniikan ja 
tuntee materiaalivirtojen perustoiminnot, kuten tavaran varastoinnin 
ja kierrätyksen. Opinnoissa perehdytään erilaisten ajoneuvojen sekä 
työkoneiden varaosien, tarvikkeiden ja varusteiden hallintaan, varasto-
hallintaan, myyntiin ja markkinointiin sekä asiakaspalveluun.

Alan työtehtävät
• ajoneuvojen ja työkoneiden varaosien myynti
• tarvike- ja lisävarusteiden myynti ja 

tilaaminen
• varaosavaraston hoito ja ylläpito

Työnantajia
• autotalot ja maahantuojat
• autovaraosaliikkeet

Työhön liittyviä vaatimuksia
• yrittäjähenkisyys
• myyntihenkisyys
• asiakaspalvelutaidot
• valmius jatkuvaan itsensä 

kehittämiseen
• uuden teknologian kehityksen 

seuraaminen
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Elintarvikealan 
perustutkinto
Leipuri-kondiittori

Leipuri-kondiittori
Leipuri-kondiittorilla (leipomoalan osaamisala) on valmiudet työsken-
nellä erilaisissa leipomo- ja elintarvikealan työtehtävissä. Leipuri-kon-
diittori osaa valmistaa tuotteita sekä käsityövaltaisessa että automa-
tisoidussa tuotannossa. Opinnoissa painotetaan käsillä tekemisen 
taitoja.

Alan työtehtävät
• leipomo- ja konditoriatuotteiden 

valmistaminen
• elintarvikealan muut työtehtävät, kuten ma-

keisten tai keksien valmistaminen
• leipomo- ja konditoriatuotteiden tai mui-

den elintarvikkeiden pakkaaminen ja 
myyntitehtävät

Työnantajia
• leipomot
• konditoriat
• kahvilat
• ravintolat
• pitopalveluyritykset
 

Työhön liittyviä vaatimuksia 
• yhteistyö- ja 

tiimityöskentelytaidot 
• omatoimisuus ja 

joustavuus 
• hyvät kädentaidot ja 

luovuus 
• huolellisuus 
• halu tuottaa asiakkaalle 

laadukasta palvelua 

 
Henkilökohtaiset
ominaisuudet 
• organisointikyky 
• sosiaalisuus 
• hyvä paineensietokyky 
• hyvät ongelman - 

ratkaisutaidot 
• hyvä fyysinen kunto 
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Hammastekniikan 
perustutkinto
Hammaslaborantti

Hammaslaborantti 
Hammastekniikan perustutkinnon suorittanut hammaslaborantti 
työskentelee hammasteknisessä toimintayksikössä eli hammaslabo-
ratoriossa. Hammaslaboratoriossa valmistetaan hammasproteeseja 
ja purentaelintä kuntouttavia kojeita, yleensä hammaslääkärin teke-
män työtilauksen perusteella.  

Hammaslaborantin työ on vaihtelevaa ja yksilöllistä käsityötä. Työs-
kentely hammasteknisellä alalla edellyttää kädentaitoja, hyvää hahmo-
tuskykyä ja luovuutta.  

Hammastekniikan perustutkinto on SoRa-lainsäädännön alainen kou-
lutus. 

Alan työtehtävät
• suuhun sijoitettavien lääkinnällisten 

laitteiden, kuten yksilöllisten 
hammasproteesien  
ja -kojeiden, valmistaminen

• myynti- ja konsultointitehtävät

Työnantajia
• hammaslaboratoriot
• hammastarvikeliikkeet
 

Työhön liittyviä vaatimuksia
• hyvät käden hienomotori-

set taidot
• teknislooginen ajattelukyky
• kolmiulotteinen 

hahmottaminen
• nopeus ja tarkkuus

Henkilökohtaiset
ominaisuudet
• kyky itsenäiseen 

työskentelyyn
• pitkäjänteisyys
• paineensietokyky
• täsmällisyys 
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Hammastekniikan 
perustutkinto
Hammaslaborantti

Hius- ja kauneuden-
hoitoalan perustutkinto
Parturi • Kampaaja • Kosmetologi • Kosmetiikkaneuvoja
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Parturi, kampaaja 
Parturit (parturityön osaamisala) ja kampaajat (kampaajatyön osaa-
misala) ovat hiusten käsittelyn ja tyylisuunnittelun asiantuntijoita. 

Parturi suunnittelee ja tekee asiakkaille erilaisia hiusten ja parran hoi-
to- ja muotoilukäsittelyjä. Kampaaja suunnittelee ja tekee asiakkaille 
erilaisia hiusten hoito- ja muotoilukäsittelyjä sekä kampauksia. Työ 
on asiakkaiden palvelua ja ohjausta sekä hiusalan tuotteiden ja oman 
osaamisen myyntiä. 

Alan työtehtävät
• hiusalan palvelujen tuottaminen: hiusten 

hoidon ja muotoilun suunnittelu ja toteutus
• ohjaaminen hiustenhoito- ja muotoilutuottei-

den valintaan sekä kotihoidon ohjaus
• hiusalan myynti-, konsultointi- ja 

koulutustehtävät

Työnantajia
• oma yritys (toiminimi, sopimus-

yrittäjyys, vuokratuoliyrittäjyys)
• parturiliikkeet
• kampaamot
• monialaiset hius- ja kauneuden-

hoitoalan yritykset

Työhön liittyviä vaatimuksia
• normaali fyysinen kunto ja 

hyvä psyykkinen tasapaino
• hyvä kolmiulotteinen 

hahmottaminen
• normaali värinäkö
• asiakaspalvelutaidot
• yrittäjähenkisyys

Henkilökohtaiset
ominaisuudet
• hyvät vuorovaikutustaidot
• sosiaalisuus
• kyky työskennellä eri-ikäis-

ten ja erilaisten ihmisten 
parissa
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Kosmetologi, kosmetiikkaneuvoja
Kauneudenhoitoalalla opiskellaan erilaisten kasvo-, jalka- ja käsihoito-
jen tekemistä, tuote- ja raaka-ainetuntemusta, ihmisen anatomiaa ja 
fysiologiaa, terveysliikuntaa sekä ravintotietoutta. Kosmetologin (ihon 
hoidon osaamisala) tai kosmetiikkaneuvojan (hius- ja kauneudenhoi-
don neuvonnan osaamisala) ammatissa tulee osata myös palvella 
asiakkaita ja myydä kauneudenhoitoalan tuotteita ja palveluita. 

Alan työskentelyä rajoittavat tekijät 
Kosmetologin työ on keskiraskas työ, jolla on taipumus lisätä hartiaseudun staattista jännitys-
tä. Työ sisältää jatkuvaa veden ja kosmeettisten aineiden käsittelyä. 

Allergia- ja atopiataipumus voi rajoittaa ammatissa toimimista, mutta ei ole este koulutukseen 
hakeutumiselle. Erityisesti huomioitavia ovat ihosairaudet ja allergiat, tuki- ja liikuntaelimistön 
sairaudet, tasapainoelimistön toiminnan häiriöt ja sairaudet sekä näön tai värinäön heikkous. 

Alan työtehtävät
• hyvinvointia ja kauneutta edistävien hoitojen 

suunnittelu ja toteutus
• ohjaaminen ihonhoitotuotteiden valintaan ja 

käyttöön, kotihoidon ohjaus
• kauneudenhoitoalan myynti-, konsultointi- ja 

koulutustehtävät

Työhön liittyviä vaatimuksia
• normaali fyysinen kunto 
• palvelu- ja yrittäjähenkisyys 

Henkilökohtaiset
ominaisuudet
• hyvät vuorovaikutustaidot
• sosiaalisuus
• kyky työskennellä eri-ikäis-

ten ja erilaisten ihmisten 
parissa

Työnantajia
• hoitolat, kylpylät
• monialaiset kauneudenhoi-

toalan yritykset
• oma yritys
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Kone- ja tuotantotekniikan 
perustutkinto
Koneasentaja • Koneautomaatioasentaja • Koneistaja • 
Levyseppähitsaaja

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnon suorittanut on monitai-
toinen metallialan ammattilainen. Tutkinnon suorittaneella on valit-
semansa kone- ja tuotantotekniikan osaamisalan erikoisosaamista 
sekä valmiuksia oppia työtehtävien mukaan erilaisia teknologia-alan 
taitoja. 

Koneasentaja, koneautomaatioasentaja 
Asentaja (asennuksen ja automaation osaamisala) kokoaa ja asentaa 
paikalleen koneita sekä laitteita piirustusten ja työohjeiden avulla. 
Asentajat tarkastavat asennettavat osat ja komponentit sekä tekevät 
niihin tarvittavat muutokset. He huolehtivat koekäytöstä ja tarvittavis-
ta huolloista. Asentajat osaavat itse valmistaa pienimuotoisia osia ja 
laitteita. 

Alan työtehtävät
• kone-, laite- ja automaatioasennus
• koneiden ja laitteiden kunnossapito
• koneiden ja laitteiden valmistus

Työnantajia
• teknologiateollisuuden metallialan 

yritykset, joissa valmistetaan tuot-
teita eri teollisuuden aloille

• teollisuuskoneiden ja -laitteiden 
asennus- ja huoltoalan yritykset

• oma yritys
 

Työhön liittyviä vaatimuksia 
• työpiirustusten mukaisten osien 

valmistus eri menetelmillä ja laadun 
varmistusmittausten tekeminen 

• materiaalien tuntemus 
• koneiden ja laitteiden asentaminen 
• koneenpiirustusten lukutaito 
• tietokoneohjelmien (CAD/CAM) 

käyttö suunnittelussa ja työstöratojen 
valmistuksessa 

Henkilökohtaiset ominaisuudet 
• tarkkuus ja huolellisuus 
• oma-aloitteisuus 
• yhteistyökyky erilaisissa 

työyhteisöissä 
• työtehtävät soveltuvat sekä naisille 

että miehille 
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Kone- ja tuotantotekniikan 
perustutkinto
Koneasentaja • Koneautomaatioasentaja • Koneistaja • 
Levyseppähitsaaja
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Koneistaja
Koneistaja (tuotantotekniikan osaamisala) valmistaa metallista ja muista 
materiaaleista erilaisia koneiden ja laitteiden osia sekä muita kappaleita 
sorvaamalla, jyrsimällä, poraamalla ja hiomalla. Koneistaja osaa käyttää 
manuaalisia ja tietokoneohjattuja työstökoneita. 

Alan työtehtävät
• koneiden ja laitteiden osien teknisten 

piirustusten mukainen valmistus 
käsikäyttöisillä ja tietokoneohjatuilla 
työstökoneilla

Työnantajia 
• teknologiateollisuuden metallialan yritykset, 

joissa valmistetaan tuotteita eri teollisuuden 
aloille 

• konepajat ja metalliverstaat 
 
Henkilökohtaiset ominaisuudet 
• tarkkuus ja huolellisuus 
• tarkka kirjainten ja numeroiden lukutaito 
• oma-aloitteisuus 
• yhteistyökyky erilaisissa työyhteisöissä 
• työtehtävät soveltuvat sekä naisille että miehille 

Työhön liittyviä vaatimuksia 

• koneiden ja laitteiden 
toiminnan sekä rakenteen 
tuntemus ja käyttötaito 

• taito käyttää eri materiaa-
leja ja valmistustekniikoita 

• koneenpiirustusten 
lukutaito 

• tietokoneohjattujen konei-
den käyttötaito  (NC-tek-
niikka ja robotiikka) 

• osien ja osakokonaisuuk-
sien valmistus manuaalisil-
la tai numeerisesti ohjatuil-
la työstökoneilla 
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Levyseppähitsaaja 
Levyseppähitsaaja (tuotantotekniikan osaamisala) taitaa sekä le-
vysepän että hitsaajan työtehtävät. Levyseppähitsaaja hallitsee eri 
metallien, kuten teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin hit-
saamisen. Opiskelu on pääosin käytännön työtä, ja sitä tehdään sekä 
manuaalisesti että tietokoneella ohjatusti. 

Alan työtehtävät
• metallituotteiden valmistus käsikäyt-

töisillä ja tietokoneohjatuilla levytyö- ja 
hitsauslaitteilla

• teräsrakenteiden ja alumiinin hitsaus

Työnantajia
• teknologiateollisuuden metallialan yritykset, 

joissa valmistetaan tuotteita eri teollisuuden 
aloille

• konepajat, telakat ja rakennustyömaat
• oma yritys
• materiaalien tuntemus
• koneenpiirustusten lukutaito
• tietokoneohjattujen työstökoneiden käyttötaito 

(NC-tekniikka)

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• tarkkuus ja huolellisuus
• oma-aloitteisuus
• yhteistyökyky erilaisissa työyhteisöissä
• työtehtävät soveltuvat sekä naisille että 

miehille

Työhön liittyviä vaatimuksia
• koneiden ja laitteiden 

toiminnan ja rakenteen 
tuntemus sekä käyttötaito

• eri materiaalien ja valmis-
tustekniikoiden käyttötaito
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Laboratorioalan 
perustutkinto
Laborantti 

Laborantti 
Laborantti tekee laboratorioissa käytännön töitä, esimerkiksi valmis-
taa liuoksia, käsittelee näytteitä ja mittauksia sekä laskee ja analysoi 
tuloksia. Laborantti työskentelee teollisuuden ja tutkimuslaitosten 
laboratorioissa osana laadunseurantaa, luonnontieteellistä tutkimus-
ta, tuotteiden ja tuotantomenetelmien kehittelyä tai ympäristön tilan 
seurantaa. 

Alan työskentelyä rajoittavat tekijät 
Laboratorioalalla ja alan koulutuksessa toimivalla henkilöllä ei saa olla sellaisia sairauksia, 
jotka laboratoriotyöskentelyssä vaarantaisivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien 
terveyden tai turvallisuuden. Alalle hakevan on otettava huomioon, että alalla voi joutua teke-
misiin allergiaa aiheuttavien kemikaalien kanssa. 

Alan työtehtävät
• laadunvalvonta
• tuotteiden kehittämiseen liittyvät tehtävät
• tutkimukseen liittyvät tehtävät
• teollisuuden prosesseihin liittyvät tehtävät

Työnantajia
· teollisuuden laboratoriot
· tutkimuksen laboratoriot
· tuotekehityksen laboratoriot
· julkisen sektorin laboratoriot

 Työhön liittyviä vaatimuksia
• ongelmanratkaisutaito
• kyky oppia jatkuvasti uutta
• matemaattiset ja tietotek-

niset taidot
• kyky noudattaa suullisia ja 

kirjallisia ohjeita
• kiinnostus 

luonnontieteisiin

Henkilökohtaiset
ominaisuudet
• tarkkuus ja huolellisuus
• vastuuntuntoisuus
• pitkäjänteisyys
• kyky työskennellä sekä 

ryhmässä että itsenäisesti
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Logistiikan 
perustutkinto
Autonkuljettaja • Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja •
Linja-autonkuljettaja • Varastonhoitaja

Logistiikan perustutkinnossa voi erikoistua joko kuljetus- tai varas-
toalan tehtäviin.

Autonkuljettajan, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ja linja-autonkul-
jettajan koulutukset (kuljetuspalvelujen osaamisala) antavat perus-
valmiudet autonkuljettajan ammatissa toimimiseen. Koulutuksessa 
voi myös suuntautua erilaisiin kuljetusammatteihin, kuten jakelu-, 
maansiirto-, puutavara-, maantie- ja linja-autokuljetuksiin. Autonkul-
jettaja osaa myös palvella asiakkaita.

Varastonhoitaja (varastopalvelujen osaamisala) hallitsee perustie-
dot varastoalan työtehtävistä, kuten varastoinnista, materiaalivir-
roista ja jakelusta. Hän käyttää työssään tavaran vastaanottoon, ke-
räilyyn, inventointiin ja asiakastoimitusten lähettämiseen tarvittavia 
koneita ja laitteita sekä tietojärjestelmiä ja ohjelmia.

Varastonhoitaja

Alan työtehtävät
• varastoinnin hallinta
• materiaalivirtojen hallinta
• jakelun hallinta

Työhön liittyviä vaatimuksia
• organisointitaidot
• asiakaspalvelutaidot
• yhteistyötaidot
• päätetyöskentelytaidot
 

Työnantajia
• julkinen sektori
• kaupan ala
• teollisuus

Henkilökohtaiset
ominaisuudet
• huolellisuus
• oma-aloitteisuus
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Autonkuljettaja

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Alan työtehtävät
• jakelukuljetukset
• runkokuljetukset
• massatavarakuljetukset
• ulkomaan kuljetukset

Linja-autonkuljettaja

Alan työtehtävät
• paikallisliikenteen kuljettajan tehtävät
• seutuliikenteen kuljettajan tehtävät
• kaukoliikenteen kuljettajan tehtävät
• tilausliikenteen kuljettajan tehtävät

Alan työtehtävät
• kuorma-autonkuljettajan tehtävät

Työhön liittyviä vaatimuksia 
• organisointitaidot 
• asiakaspalvelutaidot 
• yhteistyötaidot 
• yrittäjähenkisyys 
• oma-aloitteisuus 

Henkilökohtaiset
ominaisuudet 
• huolellisuus ja täsmällisyys 
• hyvä fyysinen kunto 

Työnantajia 
• julkinen sektori 
• henkilöliikennealan 

yritykset 
• kaupan ala 
• teollisuus 
• maanrakennusala 
• oma yritys 

Työhön liittyviä vaatimuksia 
• organisointitaidot 
• asiakaspalvelutaidot 
• yhteistyötaidot 
• yrittäjähenkisyys 
• oma-aloitteisuus 

Henkilökohtaiset
ominaisuudet 
• huolellisuus ja täsmällisyys 
• hyvä fyysinen kunto 

Työnantajia 
• julkinen sektori 
• henkilöliikennealan 

yritykset 
• kaupan ala 
• teollisuus 
• maanrakennusala 
• oma yritys 

Työhön liittyviä vaatimuksia 
• organisointitaidot 
• asiakaspalvelutaidot 
• yhteistyötaidot 
• yrittäjähenkisyys 
• oma-aloitteisuus 

Henkilökohtaiset
ominaisuudet 
• huolellisuus ja täsmällisyys 
• hyvä fyysinen kunto 

Työnantajia 
• julkinen sektori 
• henkilöliikennealan 

yritykset 
• kaupan ala 
• teollisuus 
• maanrakennusala 
• oma yritys 
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Luonto- ja ympäristöalan 
perustutkinto 
Luonto-ohjaaja • Luonto- ja ympäristöneuvoja 

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon (luontoalan osaamisala) 
suorittaneet luonto-ohjaajat sekä luonto- ja ympäristöneuvojat 
osaavat opastaa ja innostaa asiakkaita luonnossa liikkumiseen, 
luonnon- ja ympäristön havainnointiin, retkeilemiseen sekä kestä-
vällä tavalla toimimiseen. 

Luontomatkailu sekä luonnon virkistys- ja hyvinvointipalvelut ovat 
kasvavia aloja. Luonto- ja ympäristöalan ammattilaiset työllistyvät 
esimerkiksi luontomatkailualalle, ympäristöneuvontaan tai ympäris-
tönhoidon tehtäviin. 

Alan työtehtävät
• luontoretkiohjaajan tehtävät matkailualalla
• ympäristönkunnostukseen liittyvät tehtävät 

ulkoilualueilla
• luonto- ja ympäristöalaan kuuluvat ohjaus- ja 

neuvontatehtävät

Työnantajia
• kaupungin ympäristönhoito
• järjestöt
• luontokoulut
• hyvinvointiyritykset
• luontomatkailuyritykset
• puutarhaliikkeet
• oma yritys
 

Työhön liittyviä vaatimuksia
• yhteistyö- ja 

neuvottelutaidot
• kyky toimia erilaisten 

ihmisten kanssa
• omatoimisuus ja 

joustavuus
• huolellisuus

Henkilökohtaiset
ominaisuudet
• organisointikyky
• sosiaalisuus
• kyky ratkaista ongelmia
• hyvä fyysinen kunto
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Lääkealan 
perustutkinto 
Lääketeknikko

Lääketeknikko  
Lääkealan perustutkinnon suorittanut lääketeknikko työskentelee mo-
niammatillisessa työyhteisössä lääkealan eri tehtävissä hyödyntäen 
tietotekniikan, lääkealan logistiikan ja laatutyön ammatillista osaamis-
ta. Lääketeknikolla on erityisosaamista vaihtoehtoisesti  
työstä apteekeista, sairaala-apteekeista, lääketeollisuudesta tai  
tukkukaupasta.  

Koulutuksessa voi perehtyä kiinnostuksen mukaan valinnaisten opin-
tojen kautta esimerkiksi markkinointiin ja somistukseen, laatutyöhön, 
tietotekniikan soveltamiseen, lääkkeiden valmistukseen, automaatio-
laitteiden käyttöön, työskentelyyn apteekin verkkopalvelun tehtävissä 
ja asiakaspalveluun.  

Lääkealan perustutkinto on SoRa-lainsäädännön alainen koulutus. 

Alan työtehtävät
• lääkkeiden oikeaan käsittelyyn ja varastoin-

tiin liittyvät työtehtävät
• tavaratilaukset ja tavaroiden vastaanotto
• lääkkeiden valmistukseen, pakkaamiseen ja 

jakeluun liittyvät työtehtävät
• toimistotyö
• kassatyöskentely ja asiakaspalvelu
• markkinointi

Työnantajia
• apteekit
• sairaala-apteekit ja lääkekeskukset
• lääketeollisuus
• lääketukkukaupat
 

Henkilökohtaiset
ominaisuudet
• hyvät vuorovaikutustaidot 

ja yhteistyökyky
• oma-aloitteisuus
• organisointikyky ja 

järjestelmällisyys
• tarkkuus ja huolellisuus
• joustava asenne

Työhön liittyviä vaatimuksia
• tuki- ja liikuntaelimistön 

riittävä toiminnallisuus
• keskittymiskyky
• eettisyys
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Maanmittausalan 
perustutkinto
Kartoittaja

Kartoittaja 
Kartoittaja on maastomittauksen ja karttojen valmistuksen moni-
puolinen ammattilainen. Kartoittaja kartoittaa maastoa erilaisilla 
maastomittausvälineillä, kuten takymetrillä, laserkeilaimella ja 
kuvauskopterilla. Mittaustulosten avulla kartoittaja pitää karttoja 
ajan tasalla sekä merkitsee maastoon uusien rakennusten, katujen 
ja teiden sijainnin rakennustyön aikana. Kartoittajan opinnoissa voi 
erikoistua muun muassa maankäytön suunnitteluun tai kartasto- ja 
paikkatietotehtäviin. 

Alan työtehtävät
• maaston kartoitus
• karttojen laatiminen ja ylläpitäminen
• rakennusten, katujen ja teiden sijainnin mer-

kitseminen maastoon
• suunnitelma-asiakirjojen laatiminen ja 

ylläpitäminen
• ilmakuvaukset ja maaperätutkimukset
• laserkeilaus ja keilausaineiston käsittely 

tietokoneella

Työnantajia
• kuntien mittaus-, rakennus- ja 

kaavoitusosastot
• Maanmittauslaitos
• alan yksityiset yritykset
 

Työhön liittyviä vaatimuksia
• vastuullisuus
• tarkkuus ja laatuvaatimus-

ten noudattaminen
• kyky työskennellä yksin ja 

tiimissä
• vuorovaikutus- ja 

asiakaspalvelutaidot
• karttojen lukutaito

Henkilökohtaiset 
ominaisuudet
• oma-aloitteisuus
• matemaattiset taidot, eri-

tyisesti geometriset taidot
• kokonaisuuksien 

ymmärtäminen
• pitkäjänteisyys ja 

kärsivällisyys
• halu liikkua ulkona 

luonnossa
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Matkailualan 
perustutkinto
Matkailupalvelujen tuottaja

Matkailupalvelujen tuottaja 
Matkailupalvelujen tuottaja suunnittelee, toteuttaa ja tuotteistaa 
sekä markkinoi ja myy ohjelmapalveluja luonto-, kulttuuri-, terveys- ja 
liikuntamatkailijoille. Matkailupalvelujen tuottaja tuntee toimintaympä-
ristönsä liikeidean ja toimii kannattavasti huomioiden samalla luonnon 
hyvinvoinnin sekä kestävän kehityksen edellytykset. Matkailupalvelu-
jen tuottaja suunnittelee ohjelmia matkailijoille ja huolehtii ohjelmajär-
jestämisestä. 

Alan työtehtävät
• matkailualan erilaiset asiakaspalvelutehtävät
• ohjelma- ja oheispalvelujen markkinointi, 

myynti ja toteutus
• asiakkaiden opastaminen ja ohjaus
• matkailualan tieto- ja viestintätekniikan käyttö
• matkailupalveluissa tarvittavien eläinten, 

välineiden sekä varusteiden hoitaminen ja 
huoltaminen

Työnantajia
• matkailukeskukset
• ohjelma- tai oheispalveluyritykset
• hotellit ja kylpylät
• maatilamatkailuyritykset
• erilaiset seikkailu- ja teematapahtumayritykset
 

Työhön liittyviä vaatimuksia
• alueellisten matkailupal- 

velujen ja matkakohteiden 
hyvä tunteminen

• yhteistyö- ja tiimitaidot
• asiakaspalvelutaidot, 

halu palvella erilaisia 
asiakasryhmiä

• oma-aloitteisuus ja 
joustavuus

• myynnin ja markkinoinnin 
taidot

• riittävä kielitaito

Henkilökohtaiset
ominaisuudet
• ulospäinsuuntautuneisuus 

ja esiintymiskyky
• organisointikyky
• sosiaalisuus ja 

palveluhenkisyys
• paineensietokyky
• kekseliäisyys
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Media-alan ja kuvallisen 
ilmaisun perustutkinto  
Mediapalvelujen toteuttaja

Mediapalvelujen toteuttaja 
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto antaa valmiudet toimia 
laaja-alaisesti media-alan työtehtävissä, esimerkiksi näiden aiheiden 
parissa: graafinen suunnittelu, valokuvaus, painotekniikat, tulostus-
tekniikat, painotuotteiden viimeistely, liikkuva kuva, animaatio, ääni-
tekniikka, pelituotanto, tapahtumatekniikka, webdesign ja digitaaliset 
julkaisut. 

Stadin AO:ssa voi opiskella kaikkia media-alan ja kuvallisen ilmaisun 
perustutkinnon osaamisaloja, joita ovat audiovisuaalisen viestinnän 
osaamisala, julkaisutuotannon osaamisala, painoviestinnän osaami-
sala ja kuvallisen ilmaisun osaamisala. Media-alan ja kuvallisen ilmai-
sun moniosaajana saat hyvät eväät jatko-opintoja varten. 
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Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala 
Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalalla suunnitellaan, toteute-
taan ja tuotetaan erilaisia mediatuotteita, kuten pelejä, mainoksia, 
animaatioita, tapahtumia ja lyhytelokuvia. Kaikkien opinnot sisältävät 
perusosaamisen videosta, äänestä, valokuvasta, animoinnista, vedos-
tamisesta ja graafisesta ilmaisusta. 

Koulutuksen aikana opitaan käyttämään ammattikuvaus- ja  äänitys-
kalustoa sekä piirto-, kuvankäsittely- ja animointiohjelmia. Opinnoissa 
huomioidaan opiskelijan valitseman erikoistumispolun osaamistar-
peet. Opintoihin voi sisältyä muun muassa ohjelmointia, värimääritte-
lyä, tapahtumien toteuttamista ja elokuvaamista. 

Työnantajia
• mediatalot
• tuotantoyhtiöt
• tapahtumatuotantoyritykset
• pelitalot
• mainos- ja viestintätoimistot
• äänistudiot ja teatterit

Työhön liittyviä vaatimuksia
• sopeutuminen muuttuviin 

työaikoihin ja -tehtäviin
• halu uusien tekniikoiden 

oppimiseen
• kyky hallita muuttuvia 

työtehtäviä
• yrittäjähenkisyys ja 

oma-aloitteisuus

Henkilökohtaiset
ominaisuudet
• ryhmätyötaidot
• ilmaisutaidot
• paineensietokyky
• luovuus ja innovatiivisuus
• into ja motivaatio
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Julkaisutuotannon ja painoviestinnän osaamisalat 
Julkaisutuotannon osaamisalalla suunnitellaan ja toteutetaan pai-
nettua ja sähköistä viestintää eri julkaisukanaviin. Painoviestinnän 
osaamisalalla opiskellaan monipuolisesti tulostamista, painamista ja 
viimeistelyä erilaisille materiaaleille eri tekniikoilla. 

Koulutuksen tavoitteena on antaa perustaidot toimia mediapalve-
luiden toteuttajana.  Koulutuksessa perehdytään julkaisuohjelmiin, 
graafiseen suunnitteluun, valo- ja videokuvaukseen, kuvankäsittelyyn, 
animointiin, tulostamiseen ja viimeistelyyn. Ohjelmistot ovat pääosin 
englanninkielisiä, joten kielitaito kehittyy samalla. 

Alan työtehtävät
• digitaalisten ja painettujen julkaisujen 

toteuttaminen
• markkinointi- ja viestintätehtävät

Työnantajia
• digipainot, lehti- ja 

kirjakustantamot
• mediatalot
• mainos- ja 

viestintätoimistot
• oma yritys, freelancer tai 

ammatinharjoittaja

Työhön liittyviä vaatimuksia 
• visuaalisuus ja luovuus 
• sommittelukyky, normaali 

värinäkökyky 
• tietotekniset taidot 
• paineensietokyky 
• asiakaspalvelu- ja 

vuorovaikutustaidot 
• oman osaamisen jatkuva 

kehittäminen 
 
Henkilökohtaiset
ominaisuudet 
• tarkkuus ja huolellisuus 
• oma-aloitteisuus ja 

joustavuus 
• yhteistyökyky 
• visuaalisuus 
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Kuvallisen ilmaisun osaamisala 
Kuvallisen ilmaisun osaamisalassa painotetaan visuaalista ilmettä 
media-alalla. Opinnoissa painottuvat graafinen suunnittelu ja kuvan 
tekemisen eri menetelmät, kuten piirustus ja maalaus, valokuvaus tai 
taidegrafiikka. Kuvan tekemisessä perehdytään sekä digitaalisiin että 
perinteisiin menetelmiin. Opinnoissa voidaan toteuttaa myös animaa-
tioita, sarjakuvia, nettisivuja ja videoita. Kuvallisen ilmaisun opiskelijat 
tutustuvat myös paino- ja julkaisualan perusteisiin. 

Kuvallisen ilmaisun osaamisalalta voi työllistyä mainosalan, mediatalo-
jen ja muun viestinnän tehtäviin, toimia itsenäisenä ammatinharjoitta-
jana tai saada hyvät eväät jatko-opiskeluun. 

Työnantajia
• mainos- ja viestintätoimistot
• yritysten ja yhdistysten viestintätoimistot
• mediatalot
• valokuvaamot
• oma yritys, freelancer tai 

ammatinharjoittaja
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Pintakäsittelyalan 
perustutkinto
Maalari 

Maalari 
Maalari (rakennusmaalauksen osaamisala) on tasoite- ja 
maalausalan ammattilainen, joka työskentelee uudisrakennuksilla ja 
saneerauskohteissa rakennuksen sisä- ja ulkopuolella. Rakennuksen 
sisällä voidaan pintakäsitellä esimerkiksi seiniä, kattoja, ovia, ikkunoita 
ja lattioita. Rakennuksen ulkopuolella pintakäsiteltäviä osia ovat muun 
muassa seinät, sokkeli, vesikatto, parveke, ikkunat ja ovet. Myös 
kalustemaalaus ja tapetointi ovat osa maalarin ammattitaitoa. 
Lisäksi maalari tunnistaa yleisimmät pintamateriaalit, osaa lukea 
työpiirustuksia ja on asiakaspalveluhenkinen. 

Alan työtehtävät
• rakennusten sisä- ja ulkopuoliset uudis- ja 

korjausmaalaustyöt
• tasoite- ja tapetointityöt
• erilaisten tuotteiden maalaustyöt
• entisöinti- ja koristemaalaustyöt

Työnantajia
• maalausliikkeet
• rakennusliikkeet
• teollisuus- ja 

tuotantoyritykset
• oma yritys
 

Henkilökohtaiset
ominaisuudet 
• oma-aloitteisuus 
• vastuullisuus 
• tarkkuus ja huolellisuus 

Työhön liittyviä vaatimuksia 
• materiaalituntemus 
• työhön sitoutuneisuus ja 

pitkäjänteisyys 
• vuorovaikutus- ja 

asiakaspalvelutaidot 
• kyky työskennellä yksin 

ja ryhmässä erilaisissa 
työympäristöissä 
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Prosessiteollisuuden 
perustutkinto
Prosessinhoitaja 

Prosessinhoitaja 
Prosessinhoitaja ohjaa ja valvoo tuotantoprosessia tuotantolaitok-
sissa, tekee prosessien säätötoimia ja käyttää prosessinohjauksen 
automaatiojärjestelmiä. Prosessinhoitajalla on myös valmiudet tehdä 
päivittäisiä huolto- ja kunnossapitotöitä sekä analysoida raaka-aineita 
ja tuotteita laboratorioissa. 

Prosessinhoitajat työskentelevät muun muassa vesi- ja jätevesilai-
toksissa, energiantuotannossa lämpö- ja sähkövoimalaitoksissa, 
kemianteollisuuden tehtaissa sekä elintarvike- ja lääketeollisuudessa. 
Tutkinnon osaamisalat ovat kemianteollisuus ja biotekniikka. Työ on 
pääsääntöisesti vuorotyötä ja työnäkymät ovat hyvät. 

Alan työtehtävät
• käyttö- ja valvontatehtävät
• prosessilaitteiden käyttö ja seuranta
• prosessin ohjaus erilaisilla 

tietokonejärjestelmillä

Työnantajia
• öljynjalostamot
• vesilaitokset
• energiantuotanto
• maaliteollisuus
• elintarviketeollisuus
• lääkeaineteollisuus
• panimot

 
Henkilökohtaiset
ominaisuudet
• vastuullisuus
• täsmällisyys
• kokonaisuuden hallinta
• huolellisuus
• tiimityöskentelytaidot

Työhön liittyviä vaatimuksia
· riittävä fyysinen ja psyykki-

nen kunto
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Puhtaus- ja kiinteistö-
palvelualan perustutkinto
Kiinteistönhoitaja • Kodinhuoltaja • Toimitilahuoltaja

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittanut toimii 
kiinteistönhoidon, kotityöpalvelujen tai toimitilahuollon asiakaskoh-
teissa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla. Tutkinnosta voi valmistua 
kiinteistönhoitajaksi, kodinhuoltajaksi tai toimitilahuoltajaksi. Osaa-
mista on mahdollista täydentää muiden osaamisalojen opinnoilla. 

Kiinteistönhoitaja 
Kiinteistönhoitaja (kiinteistönhoidon osaamisala) tekee kiinteistöjen 
hoitotöitä ja teknisten järjestelmien hoitotöitä, joita ovat rakennusten 
lämmitys-, vesi-, viemäröinti- ja ilmanvaihtojärjestelmien käyttö, huolto 
ja seuranta. Lisäksi töihin kuuluu sähkö- ja automaatiojärjestelmien 
seuranta, erilaiset rakennustekniset työt sekä pihojen ja viheralueiden 
hoitotyöt. Kiinteistönhoitaja toimii tehtävissään asiakaslähtöisesti, 
vastuullisesti ja tuloksellisesti sekä kestävän kehityksen vaatimusten 
mukaisesti. 

Alan työtehtävät
• kiinteistön huoltotyöt
• kiinteistöteknisten järjestelmien hoitotyöt
• kiinteistön sähkö-, automaatio- ja valvontajär-

jestelmien seuranta
• pihojen ja viheralueiden hoitotyöt

Työnantajia
• kiinteistöpalveluyritykset
• isännöintiyritykset
• siivousliikkeet
• teollisuus- ja tuotantoyritykset
• kunnat ja valtio
• oma yritys
 

Työhön liittyviä vaatimuksia
• kyky työskennellä itsenäisesti 

sekä yhteistyössä muiden 
kanssa

• vastuullisuus
• tarkkuus
• ajokortti

Henkilökohtaiset
ominaisuudet
• oma-aloitteisuus
• vuorovaikutus- ja 

asiakaspalvelutaidot
• työhön sitoutuneisuus, rehel-

lisyys ja luotettavuus
• hyvä fyysinen kunto
• kielitaito
• joustavuus ja empatiataidot
 



stadinao.fi  57



58  stadinao.fi

Kodinhuoltaja
Kodinhuoltaja (kotityöpalvelujen osaamisala) toimii kodeissa ja 
kodinomaisissa laitoksissa erilaisissa puhtaanapito- ja tekstiilienhuol-
totehtävissä. Hän voi myös avustaa asiakkaita toiminnoissa, joissa ei 
edellytetä hoidollista koulutusta. Kodinhuoltaja huomioi työssään kes-
tävän kehityksen vaatimukset. Opiskelu on hyvin käytännönläheistä ja 
tapahtuu valtaosin työpaikoilla työtä tehden. 

Alan työtehtävät
• ylläpitosiivous ja perussiivous
• tekstiilihuolto
• vuodehuolto
• ruokahuolto
• erilaisten asiakkaiden avustaminen  

päivittäisissä toiminnoissa
• virikkeellisen toiminnan järjestäminen

Työhön liittyviä vaatimuksia
• kyky työskennellä itsenäisesti sekä yhteis-

työssä muiden kanssa
• vastuullisuus
• tarkkuus
• ajokortti tai hyvät julkiset kulkuyhteydet 

työpaikalle 

 
Työnantajia
• siivousliikkeet
• kiinteistöpalveluyritykset
• kunnat ja valtio
• yksityiset työnantajat
• oma yritys

Henkilökohtaiset
ominaisuudet
• oma-aloitteisuus
• vuorovaikutus- ja 

asiakaspalvelutaidot
• työhön sitoutuneisuus, 

rehellisyys ja luotettavuus
• hyvä fyysinen kunto
• kielitaito
• joustavuus ja 

empatiataidot
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Toimitilahuoltaja 
Toimitilahuoltaja (toimitilahuollon osaamisala) osaa suunnitella ja tuot-
taa kiinteistöjen puhdistus- ja asiakaspalvelutehtäviä. Toimitilahuoltaja 
toimii kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti. Koulutus valmen-
taa toimimaan erilaisissa siivous- ja palvelutehtävissä. Oppiminen 
tapahtuu valtaosin työpaikoilla työtä tehden. Toimitilahuoltajan työ on 
usein vuorotyötä. 

Alan työtehtävät
• ylläpitosiivous ja perussiivous
• ruokahuoltotehtävät
• vuodehuoltotehtävät
• huoltohuonetehtävät
• asiakaspalvelutehtävät

Työnantajia
• kiinteistöpalveluyritykset
• siivousliikkeet
• tehtaat
• kunnat ja valtio
• koulut, sairaalat, päiväkodit
• liikennevälineet (juna, bussi, lentokone)
• kaupat ja myymälät
• uimahallit ja kylpylät
• oma yritys
 

Työhön liittyviä vaatimuksia
• kyky työskennellä itsenäi-

sesti sekä yhteistyössä 
muiden kanssa

• vastuullisuus
• tarkkuus

Henkilökohtaiset
ominaisuudet
• oma-aloitteisuus
• vuorovaikutus- ja 

asiakaspalvelutaidot
• työhön sitoutuneisuus, 

rehellisyys ja luotettavuus
• hyvä fyysinen kunto
• kielitaito
• joustavuus ja empatiataidot
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Puuteollisuuden 
perustutkinto
Puuseppä 

Puuseppä 
Puuseppä (puusepänteollisuuden osaamisala) valmistaa huonekaluja 
ja muita käyttöesineitä sekä höyläystuotteita, kuten listoja ja lautoja. 
Puuseppä valmistaa ja asentaa myös ovia ja ikkunoita. Hän tunnistaa 
tyypillisimmät puulajit ja valitsee työkohteen kannalta sopivimmat työ-
menetelmät, materiaalit, rakenteet ja liitokset. Työpiirustusten avulla 
puuseppä myös laatii työvaihesuunnitelmia sekä tekee koneistus-, 
kokoonpano- ja viimeistelytehtäviä. 

Alan työtehtävät
• puutuotealan työtehtävät
• puutuoteteollisuuden työtehtävät
• sisustuspuusepän tehtävät
• kalusteasennustehtävät

Työnantajia
• puutuotealan yritykset
• puusepänteollisuus
• oma yritys
 

Työhön liittyviä vaatimuksia
• monipuolinen alan 

ammattitaito
• hyvät kädentaidot
• kyky tunnistaa asiakkaan 

tarpeet
• kyky työskennellä itsenäi-

sesti ja ryhmässä

Henkilökohtaiset
ominaisuudet
• oma-aloitteisuus
• hyvät asiakaspalvelu- ja 

vuorovaikutustaidot
• sitoutuneisuus työhön
• hyvä yleiskunto
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Rakennusalan 
perustutkinto
Talonrakentaja • Kivirakentaja 

Talonrakentaja (talonrakennuksen osaamisala) työskentelee uu-
dis- ja korjausrakennustyömailla. Talonrakentaja tekee erilaisia 
talon rakentamiseen liittyviä perustusvaiheen töitä, kuten ulko- 
ja väliseinätöitä ja vesikaton runkotöitä. Talonrakentaja toimii 
suunnitelmien ja asiakirjojen mukaan vastuullisesti, käyttämällä 
oikeita työtapoja ja materiaaleja. Työtä tehdään itsenäisesti tai 
työryhmissä muiden kanssa. 

Kivirakentaja (kivialan osaamisala) työskentelee yrityksissä, jotka 
vastaavat asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajan tilojen ja rakennusten, 
liikenneverkkojen, erilaisten ympäristörakenteiden sekä vesihuolto- 
ja energiahuoltoverkon uudisrakentamisesta ja jatkuvasta kunnos-
sapidosta. Kivirakentaja osaa asentaa sisustuskiviä, julkisivukiviä, 
tulisijoja sekä ympäristö- ja pihakiviä. 

Työnantajia
• uudistuotantoon tai korjausrakentamiseen 

erikoistuneet rakennusliikkeet
• urakoitsijoiden yritykset
• rakennustuoteteollisuus
• oma yritys
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Talonrakentaja

Alan työtehtävät
• sisätilojen rakentaminen 
• rungon ja yläpohjan rakentaminen ja korjaus 
• sisätilojen palo- ja kosteuskorjaukset 
• vesikaton home- ja kosteuskorjaukset 
• purkutyöt 

Työhön liittyviä vaatimuksia
• rakennuspiirustusten lukutaito
• rakennusmateriaalien tuntemus
• perustusten sekä ala- ja välipohjien home- ja 

kosteusvauriokorjaukset
• työvälineiden ja -koneiden käyttötaito
• eri työvaiheisiin liittyvien työtehtävien hallinta

Henkilökohtaiset
ominaisuudet
• riittävän hyvä fyysinen 

kunto
• vuorovaikutus- ja 

asiakaspalvelutaito
• kyky itsenäiseen työsken-

telyyn ja tiimityöhön

Kivirakentaja 

Alan työtehtävät 
• rakennuskivituotteiden valmistus 
• rakennustyömaan perustusvaiheen työt 
• rakennuskivituotteiden asennus 
• tulisijojen asennus 
• geologian ja louhintatekniikan perusteet 

Työhön liittyviä vaatimuksia
• rakennuspiirustusten lukutaito 
• rakennuskivien valmistuksen ja käytön 

tuntemus 
• työvälineiden ja -koneiden käyttötaito 
• eri työvaiheisiin liittyvien työtehtävien hallinta 
 

Henkilökohtaiset
ominaisuudet
• riittävän hyvä fyysinen 

kunto
• vuorovaikutus- ja 

asiakaspalvelutaito
• kyky itsenäiseen työsken-

telyyn ja tiimityöhön
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Ravintola- ja catering-alan 
perustutkinto
Kokki • Tarjoilija
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Ravintola- ja catering-alan perustutkinto antaa monipuoliset valmiu-
det ruoanvalmistus-, tarjoilu-, myynti- ja asiakaspalvelutehtäviin. 
Alalla vaaditaan palveluhenkisyyttä, vastuullisuutta, oma-aloittei-
suutta ja luotettavuutta. Koulutuksen tavoitteena on kasvattaa yh-
teistyökykyisiä ja asiakastietoisia ammattilaisia, joilla on valmiudet 
työskennellä edustavasti, laatutietoisesti, kannattavasti ja tulok-
sellisesti sekä kotimaassa että ulkomailla. Koulutuksen aikana voi 
erikoistua joko tarjoilu- tai ruoanvalmistustehtäviin.

Kokki 
Kokki (ruokapalvelun osaamisala) tuntee elintarvikkeet ja raaka-aineet 
ja osaa valmistaa niistä maukasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa 
kaikille asiakkailleen. Kokki hallitsee niin yksittäisten annosten kuin 
suurten ruokamäärien esillepanon. Kokki osaa toimia sekä itsenäises-
ti että tiimin jäsenenä. 

Alan työtehtävät
• kylmien ja lämpimien ruokien suunnittelu ja 

valmistaminen
• raaka-aineiden ja puolivalmisteiden käsittely 

ja kypsentäminen
• tavarantilausten vastaanotto ja varastointi
• keittiön koneiden, laitteiden ja pintojen 

puhtaanapito
• astiahuolto

Työnantajia
• ravintolat ja ravintolaketjut
• kahvilat ja kahvilaketjut
• henkilöstöravintolat ja -ravintolaketjut
• sairaalat ja muut hoitolaitokset
• hotellit ja muut majoitusliikkeet
• matkustaja- ja rahtialukset
 

Työhön liittyviä vaatimuksia
• ammatin keskeisten tieto-

jen ja taitojen hallinta
• sopeutuminen 

vuorotyöhön
• myönteinen palveluasenne
• hyvä organisointikyky
• sosiaalisuus

Henkilökohtaiset
ominaisuudet
• hyvä fyysinen kunto
• yhteistyökykyisyys
• oma-aloitteisuus
• hyvät kädentaidot
• ripeys
• valmius käsitellä ja maistaa 

kaikkia ravitsemisessa käy- 
tettäviä raaka-aineita
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Tarjoilija 
Tarjoilijat (asiakaspalvelun osaamisala) pitävät huolta asiakastiloista 
sekä esittelevät, myyvät ja tarjoilevat asiakkaille ruokia ja juomia. 
Tarjoilijat palvelevat sekä yksittäisiä asiakkaita että asiakasryhmiä. He 
osaavat toimia sekä itsenäisesti että tiimin jäsenenä. 

Alan työtehtävät
• asiakkaiden ruoka- ja juomatilausten 

vastaanotto
• ruoka-annosten ja juomien tarjoilu ja 

laskuttaminen
• pöytien kattaminen ja siistiminen
• ravintolasalin ja muiden asiakastilojen 

puhtaanapito
• astiahuolto

Työnantajia
• ravintolat ja ravintolaketjut
• kahvilat ja kahvilaketjut
• henkilöstöravintolat ja -ravintolaketjut
• pubit, yökerhot, diskot ja musiikkibaarit
• hotellit ja muut majoitusliikkeet
• junien ravintolat ja matkustaja- ja rahtialukset
 

Työhön liittyviä vaatimuksia
• ammatin keskeisten tieto- 

jen ja taitojen hallinta
• myönteinen palveluasenne
• sopeutuminen 

vuorotyöhön
• hyvä organisointikyky
• hyvä kielitaito

Henkilökohtaiset
ominaisuudet
• oma-aloitteisuus ja 

joustavuus
• yhteistyökyky ja ripeä 

työote
• hyvä fyysinen kunto
• hyvät kädentaidot
• sosiaalisuus ja 

palveluhenkisyys
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Sosiaali- ja 
terveysalan 
perustutkinto
Lähihoitaja • Lähihoitaja, perustason ensihoidon osaamisala 
(perustason ensihoitaja) 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja 
on sosiaalihuollon ammattihenkilölaissa ja terveydenhuollon 
ammattihenkilölaissa nimikesuojattu ja sosiaalihuollon ammatillisen 
henkilöstön kelpoisuusehdot täyttävä ammattihenkilö (Valvira). 

Lähihoitaja erikoistuu johonkin 
seuraavista työelämän alueista valitsemalla
osaamisalaopinnot:
• ikääntyvien hoidossa ja kuntoutumisessa
• jalkojenhoidossa
• lasten ja nuorten kasvatuksessa ja hoidossa
• mielenterveys- ja päihdetyössä
• sairaanhoidossa ja huolenpidossa
• suunhoidossa
• vammaistyössä
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Sosiaali- ja 
terveysalan 
perustutkinto
Lähihoitaja • Lähihoitaja, perustason ensihoidon osaamisala 
(perustason ensihoitaja) 

Lähihoitaja
Lähihoitaja työskentelee hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutta-
vissa tehtävissä eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien ihmisten 
kanssa. Lähihoitaja pyrkii edistämään asiakkaidensa ja potilaidensa 
terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia asiakaslähtöisesti ja vas-
tuullisesti. Moniammatillisen yhteistyön lisäksi lähihoitaja hyödyntää 
työssään alansa monipuolista tietoperustaa. Koulutuksen aikana voi 
erikoistua työelämän eri alueisiin.  

Perustason ensihoidon koulutuksesta kiinnostuneet hakevat  
suoraan omaan hakukohteeseen. 

Alan työtehtävät
• sosiaali- ja terveysalan hoito- ja 

huolenpitotehtävät
• sosiaali- ja terveysalan kasvatus- ja 

kuntoutustehtävät

Työnantajia
• kuntien sosiaali- ja terveystoimi
• sairaanhoitopiirit
• järjestöt
• yksityiset sosiaali- ja terveysalan 

palveluntuottajat

Työhön liittyviä vaatimuksia
• kyky työskennellä eri-ikäisten ja erilaisten 

ihmisten kanssa
• asiakaspalvelutaidot

Henkilökohtaiset
ominaisuudet
• vastuullisuus
• rehellisyys ja luotettavuus
• vuorovaikutustaidot
• riittävä terveys
• halu tehdä töitä ihmisten 

kanssa vaativissakin tilan- 
teissa ja vuorokauden eri 
aikoina

Alalla työskentelyä rajoittavat tekijät 
• sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen 

osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva 
masennus 

• tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat 
toimintakykyä ja estävät toimimisen käytännön tehtävissä tai työssäoppimispaikalla 

• veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa sijoittumista käytännön työtehtäviin ja 
työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen 

• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus
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Perustason ensihoitaja 
Perustason ensihoitaja osaa kohdata ensihoitopotilaan ja arvioida 
hänen tilaansa. Hän hoitaa potilasta sairauskohtauksissa ja vam-
mautumisessa. Perustason ensihoitaja osaa käyttää hoito- ja lääkin-
tälaitteita sekä viranomaisverkoston viestintälaitteita. Ammatissa 
edellytetään myös potilaan edun mukaista toimintaa sekä nopeaa 
sopeutumista erilaisiin tilanteisiin.  

Alan työtehtävät
• akuuttihoidon ja ensihoidon työtehtävät
• sosiaali- ja terveysalan hoito- ja huolenpito- 

sekä kuntouttavan toiminnan tehtävät

Työnantajia
• kuntien sosiaali- ja terveystoimi
• sairaanhoitopiirit
• yksityiset sosiaali- ja terveysalan 

palveluntuottajat
 

Työhön liittyviä vaatimuksia 

• kyky työskennellä ja tulla 
toimeen eri-ikäisten ja 
erilaisten ihmisten kanssa 

• nopeasti vaihtuviin tilantei-
siin sopeutuminen 

• hyvä fyysinen ja psyykki-
nen toimintakyky

• asiakaspalvelutaidot 

 

Henkilökohtaiset
ominaisuudet 
• vastuullisuus 
• rehellisyys ja luotettavuus 
• vuorovaikutustaidot 
• riittävä terveys 
• halu tehdä töitä ihmisten 

kanssa vaativissakin tilan-
teissa ja vuorokauden eri 
aikoihin 

 

Alalla työskentelyä rajoittavat tekijät 
• sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen 

osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva 
masennus 

• tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat 
toimintakykyä ja estävät toimimisen käytännön tehtävissä tai työssäoppimispaikalla 

• veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa sijoittumista käytännön työtehtäviin ja 
työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen 

• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus 

Huom! Perustason ensihoidon koulutuksesta kiinnostuneet hakevat 
suoraan omaan hakukohteeseen. 
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Sähkö- ja automaatioalan 
perustutkinto
Sähköasentaja • Automaatioasentaja

Sähkö- ja automaatioalan koulutuksesta valmistutaan joko säh-
köasentajaksi tai automaatioasentajaksi. Alalla vaaditaan loogista 
päättelykykyä, näppäryyttä, suurta vastuuntuntoa ja huolellisuutta, 
jotta asennukset ja laitteet toimivat turvallisesti. 

Sähköasentaja 
Sähköasentaja työskentelee rakennusten sähköasennus- ja teolli-
suussähköasennustehtävissä sekä niiden rakennus- ja muutostöissä. 

Alan työtehtävät
• teollisuuden sähköasennukset ja 

käyttöönotto
• teollisuuden sähkölaitteiden huolto ja 

kunnossapito
• liike- ja asuinkiinteistöjen sähköasennukset 

ja käyttöönotto
• liike- ja asuinkiinteistöjen sähköasennusten 

huolto ja kunnossapito

Henkilökohtaiset 
ominaisuudet 

• yhteistyökyky 
• looginen päättelykyky 
• hyvä keskittymiskyky 
• huolellisuus ja 

vastuullisuus 

Työhön liittyviä vaatimuksia 
• yhteistyökyky eri toimijoi-

den kanssa 
• sähköalan säädösten 

tuntemus 
• sähköasennustekniikan 

hallinta 
• kyky toimia yksin ja 

ryhmässä
• normaali fyysinen kunto 

 
Työnantajia 
• sähköurakoitsijat 
• rakennus- ja talotekniik-

ka-alan yritykset 
• energia-alan yritykset 
• ympäristöpalveluyritykset 
• isot teollisuuslaitokset 
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Automaatioasentaja
Automaatioasentaja tekee teollisuus- ja kiinteistöautomaation asen-
nus-, huolto- ja korjaustöitä. 

Alan työtehtävät
• teollisuuden automaatioasennukset ja 

käyttöönotto
• liike- ja asuinkiinteistöjen automaatioasennuk-

set ja käyttöönotto
• teollisuuden automaatiolaitteiden huolto ja 

kunnossapito
• kaupan- ja logistiikka-alan automaatiolaittei-

den asennus, huolto ja kunnossapito

Työnantajia 
• isot teollisuuslaitokset 
• energia-alan yritykset 
• rakennusautomaatioyritykset 
• ympäristöpalveluyritykset 
• sähköurakoitsijat 
 

Henkilökohtaiset
ominaisuudet
• yhteistyöhalukkuus
• looginen päättelykyky
• hyvä keskittymiskyky
• huolellisuus ja 

vastuullisuus

Työhön liittyviä vaatimuksia
• yhteistyökyky eri toimijoi-

den kanssa
• sähköalan säädösten 

tuntemus
• sähköisten automaatiojär- 

jestelmien tuntemus
• kyky toimia yksin ja 

ryhmässä
• normaali fyysinen kunto
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Taideteollisuusalan 
perustutkinto
Artesaani

Taideteollisuusalan perustutkinnon (sisustuksen- ja verhoilun 
osaamisalat) suorittanut osaa valmistaa oman alansa tuotteita, 
tiloja tai palveluita esteettisesti ja visuaalisesti. Taideteollisuusalan 
perustutkinnon suorittaneella on hyvä materiaali-, työväline- ja 
valmistusmenetelmätuntemus ja hän osaa itse suunnitella omaa 
työtään. Opiskelija erikoistuu joko verhoiluun tai sisustukseen. 
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Artesaani (sisustus) 
Sisustuksen osaamisalan suorittanut artesaani osaa kartoittaa asi-
akkaan tarpeet sekä suunnitella ja valmistaa sisustuskokonaisuuden 
kestävän kehityksen vaatimusten mukaisesti. Suunnittelutöiden ohella 
sisustuksen artesaanin töihin kuuluvat muun muassa sisärakennus-
työt, maalaus- ja päällystystyöt sekä kalusteiden rakentaminen ja 
sisustusverhoilutyöt. 

Sisustuksen artesaani osaa esimerkiksi: suunnitella sisustuksen 
erilaisia kokonaisuuksia, tehdä myyntistailauksia, toteuttaa lavasteita 
ja näyttelyrakenteita, listoittaa ovia ja ikkunoita, maalata ja tapetoida 
seiniä, asentaa ja muokata kalusteita sekä toteuttaa erilaisia sisus-
tusompelutöitä. Käytännössä sisustajan työhön kuuluu toteuttaa 
sisustettava kokonaisuus purkutöistä loppusiivoukseen asti. 

Alan työtehtävät
• lattia- ja seinäpintojen päällystäminen  

(maalaus ja tapetointi)
• verhojen ja sisustustekstiilien suunnittelu ja 

ompelu
• sisärakennustyöt
• kiintokalusteiden kokoaminen ja asentami-

nen (tilasuunnittelu)

Työnantajia 
• saneeraus- ja remonttiyritykset 
• sisustusalan erikoispalveluja tarjoavat 

yritykset 
• keittiökaluste- ja rakennustarvikeliikkeet 
• sisustusmyymälät 
• teatteri- ja elokuvateollisuuden 

lavasterakennusyritykset 
• messurakennusalan yritykset 
• oma yritys 
 

Työhön liittyviä vaatimuksia
• kyky työskennellä sekä 

itsenäisesti että ryhmässä
• uuden teknologian 

osaaminen
• käsityötaidot ja 

materiaalituntemus
• yrittäjähenkisyys
• tyylitaju

Henkilökohtaiset
ominaisuudet
• vuorovaikutus- ja 

asiakaspalvelutaidot
• tarkkuus ja vastuullisuus
• tiedonhakutaidot
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Artesaani (verhoilu)
Verhoilun osaamisalan suorittanut artesaani pehmustaa, päällystää ja 
verhoilee huonekaluja ja kalusteita sekä entisöi vanhoja huonekaluja. 
Ammatti on käsityöammatti, joten verhoilussa vaaditaan kädentaitoja, 
muoto- ja tyylitajua, yrittämisen halua, asiakaslähtöisyyttä sekä kykyä 
itsenäiseen työskentelyyn. 

Alan työtehtävät
• julkitilojen ja yksityisasiakkaiden huonekalu-

jen ja kalusteiden verhoilu
• huonekalujen ja kalusteiden entisöintityöt
• ajoneuvojen (esimerkiksi autot, veneet) 

verhoilutyöt

Työnantajia
• verhoomot
• huonekaluteollisuus
• oma yritys
• teatterit
 

Työhön liittyviä vaatimuksia
• vuorovaikutus- ja 

asiakaspalvelutaidot
• kyky työskennellä sekä 

itsenäisesti että ryhmässä
• teknologiaosaaminen
• perinteisten työmenetelmi-

en osaaminen
• käsityötaidot ja 

materiaalituntemus
• yrittäjähenkisyys
• tyylitaju

Henkilökohtaiset
ominaisuudet
• vuorovaikutus- ja 

asiakaspalvelutaidot
• tarkkuus ja vastuullisuus
• kyky itsenäiseen 

työskentelyyn
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Talotekniikan perustutkinto
Ilmanvaihtoasentaja • Kylmäasentaja • Putkiasentaja • 
Rakennuspeltiseppä • Tekninen eristäjä 

Nykyaikaiset kiinteistöt ja niiden käyttäjät tarvitsevat paljon 
erilaista tekniikkaa, järjestelmiä ja laitteita sekä erilaisia teknisiä 
palveluja. Näitä tarvitaan muun muassa ilman, veden, lämmön ja 
energian välittämiseen. 

Talotekniikan perustutkinnon suorittanut saa valmiudet 
työskennellä kiinteistöjen teknisten järjestelmien huolto- ja 
asennustehtävissä. Talotekniikan perustutkinto sisältää neljä eri 
osaamisalaa, joissa on viisi suuntautumisvaihtoehtoa.  Näistä yksi 
valitaan heti koulutuksen alussa. 

Ilmanvaihtoasentaja
Ilmanvaihtoasentaja (ilmanvaihtoasennuksen osaamisala) osaa tehdä 
uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvät ilmanvaihtojärjestelmien 
asennus- ja huoltotyöt piirustusten ja työselostusten avulla. Ammattiin 
opiskelu sisältää ilmanvaihtojärjestelmien mittaus- ja säätötöitä sekä 
kanavaosien valmistamista. 

Alan työtehtävät
• ilmanvaihtojärjestelmien asennustyöt
• ilmanvaihtojärjestelmien huolto- ja 

puhdistustyöt
• ilmanvaihtojärjestelmien säätötyöt
• kanavaosien valmistaminen

Työnantajia
• ilmanvaihtoalan (LVI) 

yritykset
• kiinteistöhuoltoyritykset
• oma yritys
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Talotekniikan perustutkinto
Ilmanvaihtoasentaja • Kylmäasentaja • Putkiasentaja • 
Rakennuspeltiseppä • Tekninen eristäjä 
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Kylmäasentaja
Kylmäasentaja (kylmäasennuksen osaamisala) osaa tehdä kylmä-
laitoksen putkisto-, sähkö- ja automaatioasennukset piirustusten ja 
työselitysten mukaisesti. Kylmäasentaja asentaa, säätää, korjaa ja 
huoltaa jäähdytysjärjestelmiä sekä käyttää työssään kylmäalan yleis- 
ja erikoismittalaitteita. Kylmäasentaja osaa tehdä vaadittavan doku-
mentaation työtehtäviinsä liittyen. 

Alan työtehtävät
• uudisrakentamiseen liittyvät 

kylmäasennukset
• korjausrakentamiseen liittyvät 

kylmäasennukset
• kylmäjärjestelmien huoltotyöt

Työnantajia
• kylmäalan yritykset
• kylmäalan tukkuyritykset
• oma yritys
• suuret yritykset, joilla oma 

huolto-organisaatio
 

Putkiasentaja
Putkiasentaja (putkiasennuksen osaamisala) osaa tehdä 
uudis- ja korjausrakentamiseen liittyviä vesijohto-, viemäri- ja 
lämmitysverkoston asennus- ja huoltotöitä. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• oma-aloitteisuus
• hyvät asiakaspalvelutaidot
• työhön sitoutuneisuus
• hyvä yleiskunto
• tiimityöskentelytaidot

Alan työtehtävät
• uudisrakentamiseen liittyvät vesi-, lämmitys- 

ja viemärilaiteasennukset
• korjausrakentamiseen liittyvät vesi-, lämmi-

tys- ja viemärilaiteasennukset
• vesi-, lämmitys- ja viemärilaiteasennusten 

huoltotyöt
• vesi- ja lämmitysjärjestelmien säätötyöt
• muut LVI-alaan liittyvät työtehtävät
 

Työnantajia
• LVI-alan yritykset ja 

tukkuliikkeet
• kaupungit ja kunnat
• vesilaitokset
• teollisuus
• telakat
• kiinteistöhuoltoyritykset
• oma yritys
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Rakennuspeltiseppä
Rakennuspeltiseppä (eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen osaami-
sala) osaa valmistaa, suunnitella ja asentaa rakennuksien vesikatoille 
sekä julkisivuille piirustusten mukaiset katteet ja suojapellitykset. 

Rakennuspeltisepät asentavat myös vesikattojen alusrakenteita 
sekä kattoturvatuotteita ja sadevesijärjestelmiä. 

Alan työtehtävät
• konesaumakattojen peltityöt
• huopa-, tiili- ja profiilipeltikattojen peltityöt
• julkisivuverhouksien asentaminen
• vesikattojen huolto- ja korjaustyöt

Työnantajia
• rakennuspeltialan yritykset
• eristysalan yritykset
• itsenäinen yrittäjä

Tekninen eristäjä
Tekninen eristäjä (eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen osaamisala) 
osaa asentaa kiinteistöjen sekä teollisuuden taloteknisten järjestelmi-
en eristeet ja pinnoitteet. Tekninen eristäjä tuntee alan materiaalit ja 
toimii työssään piirustusten ja työselostusten mukaisesti. Tekniseltä 
eristäjältä vaaditaan talotekniikan alan laajaa yleisnäkemystä. 

Alan työtehtävät
• uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvät 

eristystyöt
• teollisuuseristäminen

Työnantajia
• eristysalan yritykset
• LVI-alan yritykset
• oma yritys
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Teknisen suunnittelun 
perustutkinto 
Suunnitteluassistentti
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Teknisen suunnittelun 
perustutkinto 
Suunnitteluassistentti

Suunnitteluassistentti
Suunnitteluassistentin työtehtäviä ovat piirustusten ja asiakirjojen 
laatiminen ja ylläpitäminen sekä rakennus-, LVI-, sähkö-, kone- tai 
infra-alan mallintaminen CAD-ohjelmien ja muiden tietokoneohjelmien 
avulla. Suunnitteluassistentti toimii pääsuunnittelijan antamien työ- ja 
piirustus- sekä muiden ohjeiden mukaisesti. Suunnitteluassistentin 
työ edellyttää erityistä huolellisuutta ja kärsivällisyyttä. Työ on pää-
sääntöisesti tietokoneella työskentelyä. 

Käytännössä suunnitteluassistentti voi toimia piirtäjänä, suunnittelua-
vustajana ja nuorempana suunnittelijana. Myös asiakaspalvelu sekä 
laitteiden ja ohjelmien ylläpito kuuluvat suunnitteluassistentin työteh-
täviin. 

Alan työtehtävät
• teknisen alan piirustuksien ja asiakirjojen 

tekeminen ja ylläpitäminen
• avustavat työtehtävät suunnittelutoimistossa
• mallintaminen ja visualisointi
• rakennusmallien päivittäminen
• projektisihteerin työtehtävät

Työnantajia
• arkkitehtitoimistot
• rakennesuunnittelu- ja LVI-suunnittelutoimistot
• sähkösuunnittelu ja infra-alan 

suunnittelutoimistot
• kuntien ja valtion virastojen 

suunnittelutoimistot
• rakennusalan yritykset ja urakoitsijat
 

Työhön liittyviä vaatimuksia
• teknisten suunnitelma-asiakirjojen sisällön 

ymmärtäminen
• suullisten ja kirjallisten ohjeiden 

noudattaminen
• kyky työskennellä yksin ja tiimissä
• kolmiulotteisuuden hahmottaminen sekä esi-

neissä että rakennuksissa
• matemaattiset taidot, erityisesti geometriset 

taidot

Henkilökohtaiset
ominaisuudet
• kärsivällisyys ja 

huolellisuus
• oma-aloitteisuus
• pitkäjänteisyys tehdä sa-

masta kohteesta useita eri 
versioita

• kyky ymmärtää 
kokonaisuuksia

• vastuullisuus
• tarkkuus
• kiinnostuneisuus 

rakennusalaan

Alalla työskentelyä rajoittavat tekijät 
Värinäön heikkous ja värisokeus vaikeuttavat työskentelyä CAD-ohjelmilla.
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Tekstiili- ja muotialan 
perustutkinto
Mittatilausompelija • Modisti • Muotiassistentti • 
Sisustustekstiilien valmistaja • Vaatturi 

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto antaa laaja-alaiset perusval-
miudet toimia alan työtehtävissä. Alan ammattilainen osaa palvella 
asiakkaita ja vastaanottaa tilaustöitä, toimii yhteistyö- ja verkostoi-
tumistaitoisesti sekä työskentelee vastuullisesti ja kustannustehok-
kaasti. Koulutuksen aikana opiskelijalle karttuu perusosaaminen 
asusteiden, sisustustekstiilien tai vaatteiden valmistuksesta, 
muokkauksesta, korjauksesta sekä niiden hoidosta ja huollosta. 
Koulutuksessa tutustutaan lisäksi erikoistekniikoihin ja kiertotalo-
ustuotteiden toteuttamiseen. 

Perustutkinnon suorittanut työskentelee suuntautumisestaan riip-
puen valmistus-, myynti-, markkinointi- tai huoltotehtävissä. Hän voi 
toimia myös yrittäjänä alihankinta-, teatteri- ja esiintymisasu- sekä 
mallistoprojekteissa. 

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• oma-aloitteisuus
• joustavuus
• luovuus
• organisointikyky
• kolmiulotteinen hahmotuskyky
• motoriset taidot

 

Työhön liittyviä vaatimuksia
• kädentaidot
• estetiikan taju
• asiakaspalvelutaidot
• hyvät vuorovaikutustaidot
• paineensietokyky
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Tekstiili- ja muotialan 
perustutkinto
Mittatilausompelija • Modisti • Muotiassistentti • 
Sisustustekstiilien valmistaja • Vaatturi 

Mittatilausompelija
Mittatilausompelija valmistaa laadukkaita käyttö- ja juhlavaatteita mit-
tatilaustyönä. Hän hallitsee ateljeetyyppisten vaatteiden suunnittelun 
ja valmistuksen sekä tuntee materiaalit ja pukeutumisen trendit. 

Alan työtehtävät
• muotialan asiakaspalvelutehtävät
• naisten vaatteiden suunnittelu ja valmistus

Työnantajia
• ompelimot
• teatterit ja pukuvuokraamot
• vaatekaupat
• tavaratalot
• oma yritys

Modisti
Modisti valmistaa päähineitä ja muita asusteita. Modisti suunnittelee, 
valmistaa, muotoilee ja uudistaa erilaisia tuotteita huovasta, 
kankaasta, nahasta, turkiksesta sekä alan erikoismateriaaleista. 

Alan työtehtävät
• vaatetusalan asiakaspalvelutehtävät
• asusteiden suunnittelu ja valmistus

Työnantajia
• teatterit
• puvustamot
• hattuliikkeet
• oma yritys

Muotiassistentti
Muotiassistentti toimii muodin alalla assistentin tehtävissä. Muotias-
sistentti hyödyntää tietoa muodin ja muotoilun historiasta sekä uusim-
pia trendejä ja visuaalisuutta työtehtäviensä mukaisesti. 

Muotiassistentti ymmärtää vaatteen valmistuksen prosessin ja tekee 
yksinkertaisia ompelutehtäviä. Hän voi toimia muotikuvauksissa ja 
-näytöksissä järjestelijänä huolehtien asujen ja vaatteiden toimituk-
sista ja esillelaitosta. 

Alan työtehtävät
• muotialan asiakaspalvelutehtävät ja avusta-

vat tehtävät

Työnantajia
• PR-toimistot
• lehtien toimitukset
• tapahtumatuotannot
• stylistit
• tavaratalot
• oma yritys
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Sisustustekstiilien valmistaja
Sisustustekstiilien valmistaja valmistaa sisustustekstiilejä ja -tuotteita. 
Hän tuntee erilaiset sisustusmateriaalit ja -tyylit ja osaa soveltaa niitä 
asiakkaan toiveiden mukaan. 

Alan työtehtävät
• tekstiili- ja muotialan asiakaspalvelutehtävät
• sisustustekstiilien suunnittelu ja valmistus

Työnantajia
• sisustusliikkeet
• kangaskaupat
• tapahtumatuotannot
• tavaratalot
• ompelimot
• oma yritys

Vaatturi
Vaatturi on vaatetuksen asiantuntija, joka hallitsee korkealaatuisten 
vaatteiden valmistuksen eri vaiheet. Valmistus voi olla teollista tai 
käsityömäistä. Vaatturit toimivat usein myös kaupan palveluksessa tai 
valmistavat teatterivaatteita. 

Alan työtehtävät
• muotialan asiakaspalvelutehtävät
• miesten vaatteiden suunnittelu ja valmistus

Työnantajia
• pukuvuokraamot
• teatterit
• vaatturiliikkeet
• tavaratalot
• oma yritys
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Tieto- ja viestintätekniikan 
perustutkinto
Elektroniikka-asentaja • Hyvinvointiteknologia-asentaja •
Tietoliikenneasentaja • IT-tukihenkilö • Ohjelmistokehittäjä

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittanut työskentelee 
asiakaspalvelu-, tuotanto-, asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtä-
vissä. Hän toimii työssään vastuullisesti työ-, sähkötyö- ja sähkötur-
vallisuusmääräysten sekä salassapitomääräysten mukaisesti. 

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto sisältää seuraavat 
tutkintonimikkeet: 

Elektroniikka-asentaja 
Elektroniikka-asentaja osaa tehdä elektroniikka-asennuksiin liittyviä 
asennus-, testaus- ja huoltotöitä. Hän osaa käsitellä oikein elekt-
roniikka-asennuksissa tarvittavia komponentteja ja materiaaleja sekä 
käyttää tarvittavia työ- ja mittavälineitä. Elektroniikka-asentajat voivat 
työllistyä esimerkiksi elektroniikka-alan yrityksiin, alan tukku- ja vähit-
täiskauppoihin tai yrityksiin, joissa tarvitaan elektronisten laitteiden 
laitehuoltajia. 

Hyvinvointiteknologia-asentaja 
Hyvinvointiteknologia-asentaja osaa toimia sosiaali- ja terveysalan 
toimintaperiaatteiden ja arvojen mukaan. Hän osaa asentaa turvalai-
te- ja hyvinvointiteknologiajärjestelmiä sekä hyödyntää hyvinvointitek-
nologiaa asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Hän varmistaa lait-
teiden turvallisen käytön ja opastaa asiakasta hyvinvointiteknologian 
käytössä. Hyvinvointiteknologia-asentajat voivat työllistyä esimerkiksi 
asennusliikkeisiin, hoito- ja kuntoutuslaitoksiin, sairaaloihin, teollisuu-
teen ja maahantuonnin yrityksiin. 
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Tietoverkkoasentaja 
Tietoverkkoasentaja osaa tehdä tietoverkkokaapeloinnit asiakkaan 
vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti. Hän huomioi tietoliikenneverkko-
jen rakenteet ja käytetyt materiaalit sekä tekee tarvittavia mittauksia 
ja testauksia järjestelmän toimivuuden varmistamiseksi. Tietoverk-
koasentajat voivat työllistyä esimerkiksi tietotekniikan tuotteita ja 
palveluita tuottaviin yrityksiin, laitteiden asennustehtäviin, huoltoon ja 
korjaukseen erikoistuneisiin yrityksiin, konsultointiyrityksiin, tietolii-
kenneoperaattoreihin, alan tukku- ja vähittäiskauppoihin sekä virasto-
jen ja yritysten IT-osastoille. 

IT-tukihenkilö 
IT-tukihenkilö osaa toimia työasemien, verkko- ja lisälaitteiden sekä 
toimialueiden muodostamassa tieto- ja viestintäteknisessä ympäris-
tössä. Hän toimii osana tietohallintoa sekä auttaa käyttäjiä erilaisissa 
teknisissä ongelmissa asiakkaan tiloissa tai etäyhteyden välityksellä. 
IT-tukihenkilöt työskentelevät erilaisissa yrityksissä ja organisaatiois-
sa asiakaspalvelu- ja myyntitehtävissä ja työpaikkojen kirjo on laaja. 

Ohjelmistokehittäjä 
Ohjelmistokehittäjä osaa ohjelmoida, hyödyntää rajapintoja, käsitellä 
tietoa sekä käyttää versionhallintaa. Ohjelmistokehitystiimin jäsenenä 
toimiessaan hän kommunikoi asiakkaan kanssa, suunnittelee ohjel-
miston toteutuksen ja varmistaa toteutettavien toimintojen laadun. 
Ohjelmistokehittäjänä tehtävät voivat liittyä myös testaukseen, koulu-
tukseen tai sovellusten ylläpitoon ja työantajia on laajasti yksityisissä 
ja julkisissa organisaatioissa.



stadinao.fi  89

Alan työtehtävät
• elektroniikkaa sisältävien laitteiden testaus-, 

huolto- ja korjaustyöt
• AV-järjestelmien asennustyöt
• antenni- ja kaapelointiasennukset
• elektroniikkaa sisältävien laitteiden valmistus
• kulutuselektroniikan myyntitehtävät ja 

asiakaspalvelu
• palvelimien asennus, konfigurointi ja 

käyttöönotto
• tietoliikennelaitteiden ja -kaapelointien 

asennustehtävät
• tietokoneiden huolto- ja asennustehtävät
• konfigurointi- ja ohjelmointitehtävät
• it-tuki, tietoliikennelaitteiden myyntitehtävät 

ja asiakaspalvelu
• ohjelmistokehitystehtävät
• kyberturvallisuuteen liittyvät tehtävät
• hyvinvointiteknologiaan liittyvät työt

Työnantajia
• elektroniikka-alan yritykset
• alan vähittäiskaupat
• laitteiden asennuksiin, huoltoon ja korjaukseen 

erikoistuneet yritykset
• konsultointiyritykset
• tietoliikenneoperaattorit
• alan tukku- ja vähittäiskaupat
• virastojen ja yritysten IT-osastot
• sosiaali- ja terveyspalvelujen organisaatiot
• ohjelmistotalot

Työhön liittyviä vaatimuksia
• valmius uuden teknolo-

gian opiskeluun ja tietojen 
päivittämiseen

• englanninkielisten ohjeiden 
lukutaito

• alan ammattisanaston 
tuntemus

• kädentaidot
• asiakaspalvelutaidot

Henkilökohtaiset
ominaisuudet
• oma-aloitteinen asenne ja 

yhteistyökyky
• keskittymiskyky ja 

tarkkaavaisuus
• looginen ajattelutapa
• tiedon etsintäkyky
• motivaatio oppia uutta

Alan vaatimukset 
Värisokeus voi vaikeuttaa opiskelua ja alalla toimimista. Värisokeuteen on kuitenkin nykyään 
saatavissa apuvälineitä, kuten mobiililaitteiden värianalyysiapplikaatioita ja värinäkökykyä 
parantavia erikoislaseja.



Turvallisuusalan 
perustutkinto
Turvallisuusvalvoja
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Turvallisuusvalvoja
Turvallisuusvalvoja voi toimia yksityisellä tai julkisella sektorilla 
vastaanottopalveluissa, vartiointi- ja järjestyksenvalvontatehtävissä, 
turvatarkastustehtävissä, teknisten turvallisuusjärjestelmien asen-
nuksessa ja toteutuksessa sekä turvajärjestelmien ylläpidossa. 

Opintojen aikana perehdytään muun muassa alan lainsäädäntöön, 
turvallisuustekniikkaan, vartiointiin, asiakaspalveluun, riskien hallin-
taan ja ammattietiikkaan. Opiskelu on käytännönläheistä sisältäen 
myös teoreettiseen tietoon (lainsäädäntö, kirjallinen suunnittelu ja 
raportointi) liittyviä osia. 

Alalla työskentelyä rajoittavat tekijät
Hakijalta edellytetään nuhteetonta taustaa. Opiskelijaksi hyväksytyiltä pyydetään turvallisuus-
selvitys poliisiviranomaiselta. Valinta on ehdollinen, kunnes opiskelijaksi otettu esittää lääkä-
rinlausunnon alalle soveltuvuudesta (T-lomake) ja poliisiviranomainen on todennut hakijan 
turvallisuusalalle sopivaksi. 

Alan työtehtävät
• vartiointi- ja järjestyksenvalvontatehtävät
• aulapalvelutehtävät
• turvatarkastustehtävät (esimerkiksi 

lentokentät)
• myymäläturvallisuustehtävät
• turvasuojaustehtävät (turvajärjestelmien 

asennus ja ylläpito)

Työnantajia
• yksityiset turvallisuusalan yritykset
• turvallisuusalan viranomaisorganisaatiot
• turvajärjestelmien asennusliikkeet
• lukkoliikkeet

 
Työhön liittyviä vaatimuksia
• ongelmanratkaisutaidot ja 

hyvä tilannetaju
• kyky työskennellä yksin ja 

tiimin jäsenenä
• vuorovaikutus- ja 

asiakaspalvelutaidot

Henkilökohtaiset
ominaisuudet
• rehellisyys, luotettavuus ja 

hyvämaineisuus
• vastuullisuus, tarkkuus ja 

huolellisuus
• täsmällisyys ja 

oma-aloitteisuus
• hakijalla ei saa olla fyysisiä 

tai psyykkisiä rajoitteita
• hyvä suomen kielen suulli-

nen ja kirjallinen taito
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Välinehuoltaja
Välinehuoltaja työskentelee asiakaskeskeisesti, vastuullisesti ja yh-
teistyökykyisesti moniammatillisessa työyhteisössä ja verkostossa vä-
linehuoltotyön asiantuntijana. Välinehuoltaja toimii hyvien hygieniakäy-
täntöjen mukaan, osallistuu infektioiden torjuntaan ja ennaltaehkäisee 
tartuntojen leviämistä. Hän hyödyntää työssään tuotantojärjestelmiä 
ja noudattaa laatutyön sekä kestävän kehityksen periaatteita. 

Alan työtehtävät
• tutkimuksissa ja toimenpiteissä käytet-

tävän välineistön puhdistaminen, desin-
fiointi, tarkastaminen, pakkaaminen ja 
steriloiminen

• välineiden varastointi ja välineistön toimit-
taminen asiakkaille

• työtehtävissä käytettävien koneiden ja 
laitteiden käyttäminen sekä niiden toimin-
takunnon ylläpitäminen

Työnantajia
• välinehuoltokeskukset ja laboratoriot
• terveyskeskukset, poliklinikat ja lääkäriasemat
• sairaaloiden teho-, dialyysi-, synnytys-, 

leikkaus- ja anestesiaosastot
• hammashoitolat
• elintarviketeollisuus ja muut kliiniset 

toimintaympäristöt kuten eläinlääkäriasemien 
ja eläinsairaaloiden välinehuoltoyksiköt

 

Työhön liittyviä vaatimuksia
• hyvät käden 

hienomotoriset taidot ja 
hyvä käsien ihon terveys

• hyvä fyysinen ja henkinen 
terveys

• hyvä viestintä- ja 
tietotekninen osaaminen

• valmius tehdä 
kolmivuorotyötä 
(opintojen aikana 
koulutussopimusjaksoilla 
työvuorot aamuisin ja/tai 
iltaisin)

Henkilökohtaiset
ominaisuudet
• hyvät yhteistyötaidot
• asiakaspalveluhenkisyys
• kiinnostus tarkkuutta 

vaativaan työhön
• vastuullisuus
• hyvä suomen kielen taito
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Toimipaikat

Abraham Wetterin  
tien toimipaikka 
Herttoniemi 
• Kampus 4 
Kone- ja tuotantotekniikka, 
rakennusala, VALMA, nuor-
ten työpaja 
Abraham Wetterin tie 4, 
00880 Helsinki 
 
Hattulantien  
toimipaikka 
Vallila 
• Kampus 5 
Sosiaali- ja terveysala  
(lähihoitajat), välinehuolto-
ala, VALMA, perusopetuk-
sen lisäopetus (10-luokka), 
Strada-VALMA, perusope-
tuksen valmistava opetus 
Hattulantie 2, 00550 Helsinki 

Holkkitien toimipaikka 
Roihupelto 
• Kampus 2 
Logistiikka-ala,  
nuorten työpaja 
Holkkitie 5, 00880 Helsinki 
  

Ilkantien toimipaikka 
Etelä-Haaga 
• Kampus 2 
Autoala, VALMA 
Ilkantie 3, 00400 Helsinki 
 
Kullervonkadun  
toimipaikka 
Käpylä 
• Kampus 3 
Laboratorioala, media- ala ja 
kuvallinen ilmaisu (julkaisu-
tuotanto, kuvallinen ilmaisu 
ja painoviestintä), prosessi-
teollisuus, VALMA, nuorten 
työpaja  
Kullervonkatu 11,  
00610 Helsinki 
 
Meritalon toimipaikka 
Merihaka 
• Kampus 2 
Hius- ja kauneudenhoitoala, 
tekstiili- ja muotiala  
Haapaniemenkatu 7–9, 
00530 Helsinki 
  

Muotoilijankadun  
toimipaikka 
Arabia 
• Kampus 3 
Media-ala ja kuvallinen 
ilmaisu 
(audiovisuaalinen viestintä) 
Muotoilijankatu 3,  
00560 Helsinki 

Myllypuron toimipaikka 
Myllypuro 
• Kampus 4 
Puhtaus- ja kiinteistöpal-
veluala (kiinteistönhoito), 
rakennusala,  
pintakäsittelyala, VALMA 
Vuokkiniemenkatu 30 / 
Kontulantie 1, 00920 Helsinki 
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Prinsessantien  
toimipaikka 
Roihuvuori 
• Kampus 3 
Elintarvikeala, luonto- ja 
ympäristöala, puhtaus- ja 
kiinteistöpalveluala  
(puhtauspalvelut), ravintola- 
ja catering-ala, matkailuala, 
VALMA 
Prinsessantie 2,  
00820 Helsinki 
 
Pälkäneentien  
toimipaikka 
Vallila 
• Kampus 1 
Sähkö- ja automaatioala, 
turvallisuusala  
Pälkäneentie 20,  
00510 Helsinki 

Savonkadun  
toimipaikka 
Pasila 
• Kampus 2 
Hius- ja kauneudenhoitoala 
(hiusala), VALMA 
Savonkatu 4, 00520 Helsinki 
 
Sturenkadun  
toimipaikka 
Vallila 
• Kampus 5 
Maanmittausala, puu-
teol- lisuusala, sähkö- ja 
auto- maatioala, talotekniik-
ka, tekninen suunnittelu, 
tieto- ja viestintätekniikka, 
taideteollisuusala (verhoilu- 
ja sisustus), VALMA  
Sturenkatu 18–22, 
Nilsiänkatu 3, Nilsiänkatu 6, 
00510 Helsinki 
  
Teollisuuskadun  
toimipaikka 
Vallila 
• Kampus 1 
Sosiaali- ja terveysala  
(lähihoitaja, kasvatusala 
Teollisuuskatu 23,  
00510 Helsinki 
 

Vilppulantien  
toimipaikka 
Malmi 
• Kampus 4 
Hammastekniikan ala, lää- 
keala, sosiaali- ja terveysala 
(lähihoitaja, perustason 
ensihoitaja), hius- ja  
kauneudenhoitoala  
(kauneus), VALMA 
Vilppulantie 14,  
00700 Helsinki 
 
Työelämä- ja oppisopi-
muspalvelut 
• Kampus 1 
Teollisuuskatu 23 A2,  
00510 Helsinki 
Asiakaspalvelu 
s-posti: oppisopimus@hel.fi, 
puh. 09 310 88431 

Stadin osaamiskeskus 
• Kampus 1  
Teollisuuskatu 23, 00510 
Helsinki 
Asiakaspalvelu: 
s-posti: stadin.osaamiskes-
kus@hel.fi,  
puh. 09 310 80045 
 
Ammattilukiolaisten 
lukio-opetus järjestetään 
Stadin AO:n Hattulantien 
toimipaikassa ja Metropolian 
AMK:n Myllypuron 
toimipaikassa. 

  

Nuorten työpajat 

Digitalents Academy 
Myllypurontie 1, Metropolia 
AMK:n kampus 

Kahvila Aleksis 
Kinaporinkatu 7-9, 00500 
Helsinki 

Mediakylpylä 
Kullervonkatu 11, 00610 
Helsinki 

Metalliverstas 
Holkkitie 5, 00880 Helsinki 

Meritalon tekstiili-ja 
värjäysryhmä 
Haapaniemenkatu 7-9, 
00530 Helsinki 
 
Pitäjänmäen Moottoripaja 
Jousipolku 1, 00370 Helsinki 

Villa Ullas 
Kallvikinniementie 6, 00980 
Helsinki 

Waste&Feast 
lounasravintola Malmi 
Pekanraitti 16, 00700 
Helsinki 

WooDoo-werstas 
Abraham Wetterintie 4, 
00810 Helsinki  

----
Oppaan tiedot tarkistettu 
syyskuussa 2020. 

Pidätämme oikeuden muutoksiin. 

Ajantasaiset tiedot stadinao.fi

----

VALMA-koulutusta ja 
työpajatoimintaa tar-
jotaan myös muissa 
oppimisympäristöissä. 



Haku-
toimisto

Stadin AO:n hakutoimistosta saat tietoa, neuvontaa ja ohjausta 
eri opiskelumahdollisuuksista sekä koulutuksiin hakeutumisesta. 
Voit kysyä tietoa sähköpostitse, puhelimitse ja chatissa.  
Voit myös varata henkilökohtaisen ohjausajan. 

Puh. 09 310 89318 
hakutoimisto@edu.hel.fi 
Hattulantie 2, 1. krs, 00550 Helsinki 
PL  55306, 00099 Helsingin kaupunki 

Puhelinpalvelu on avoinna  
ma–pe klo 10.00 –14.00. 
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