
Stadin ammatti- ja  
aikuisopisto



15 000
nuorta ja aikuista 
opiskelijaa

27 perustutkintoa

yli 50 eri ammattia

Suomen suurin 
ammattiopisto

Tule mukaan 
Stadin parhaimpaan 

porukkaan.
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Mihin ammattiin meillä voi valmistua?
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Miksi kannattaa hakea 
Stadin ammatti- ja aikuisopistoon?

• Saat ammatin nopeasti

• Pääset jo opintojen aikana mukaan työelämään

• Tekemisen kautta oppiminen on innostavaa ja näkyvää – sopii kaikille 

• Voit toteuttaa omia haasteitasi käsillä tekemisen kautta

• Saat tuntumaa yrittäjyydestä

• Voit hakea osan opinnoista opiskelemaan ulkomaille

• Tarjoamme tukea oppimiseen liittyvissä haasteissa tai pulmissa

• Saat ammatin myöhempiä opintoja ja työllistymistä ajatellen

• Voit vahvistaa ammatillista osaamistasi ennen amk-opintoja

• Jos sinulla on harrastus, osaamista tai muita mielenkiinnonkohteita, voit 

hyödyntää niitä ammatillisissa opinnoissa
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Ammatillinen perustutkinto

• Valmistaa sinut ammattiin

• Antaa jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluihin

• Saat mahdollisuuden oppia työelämässä tarvittavia käytännön 

työtaitoja ja edistää sen avulla työllistymistä opintojen jälkeen
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Mistä opinnot muodostuvat?
Ammatillinen perustutkinto 180 osp
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Ammatilliset 
tutkinnon osat  

145 osp
*opiskelua paljon aidoissa työelämän 

ympäristössä

Yhteiset 
tutkinnon osat  

35 osp
*Viestintä- ja 

vuorovaikutusosaaminen

*Matemaattis-
luonnontieteellinen 

osaaminen

*Yhteiskunta- ja 
työelämäosaaminen
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Jokaiselle opiskelijalle laaditaan 

henkilökohtainen osaamisen 

kehittämissuunnitelma (HOKS)

Opintoihin voi sisältyä:

• Kaksoistutkintopolku

• Urheilijan polku

• Kansainvälisyyspolku

• Huippuosaajapolku

• Yrittäjyyspolku

Huom! Perustutkinnon voi suorittaa osin tai kokonaan myös 

oppisopimuksella.

Muuta tarjontaa
• Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA)
• Perusopetuksen lisäopetus (10-luokka)
• Avoimet opinnot (16-29 v. helsinkiläisille)
• Nuorten työpajat



Kaikissa perustutkinnoissa voi suorittaa ammatillisten opintojen rinnalla 

ylioppilastutkinnon.

Voit hakea kaksoistutkintoon, kun

• Haluat opiskella lisää yleissivistäviä aineita - oma tavoite 

• Peruskoulun päättötodistuksesi lukuaineiden keskiarvo on 

vähintään 7 - riittävät opiskeluvalmiudet 

• Olet valmis osallistumaan lukio-opintoihin koko opiskelun 

ajan kahtena päivänä viikossa - sitoutuminen 

Yo-kirjoituksia varten opiskellaan vähintään neljää oppiainetta 

Lukio-opetuspaikat:

Kaksoistutkinto
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• Stadin ao Vilppulantie (Malmi)

• Stadin ao Sturenkatu (Vallila)

• Helsingin aikuislukio Kuutio (Käpylä)
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• Opiskelujen kokonaiskustannukset vaihtelevat tutkinnosta 

riippuen – hankinnoista kuitenkin hyötyä vielä valmistuttuasi 

• Aloilla voi olla terveydentilasuosituksia ja / tai -vaatimuksia

• Ammatissa toimiminen  voi olla fyysisesti kuormittavaa

• Osa tutkinnoista (6 kpl) kuuluu  SoRa –lainsäädännön pariin

• Joillakin aloilla saattaa olla pääsy- ja soveltuvuuskoe 

• Mieti vahvuuksiasi ja niiden hyödynnettävyyttä jatko-

opinnoissasi 

Huomioithan nämä seikat



Perusopetuksen lisäopetus (Kymppiluokka)

• Kymppiluokalla saat valmiudet hakeutua jatko-opintoihin ja korottaa perusopetuksen 

arvosanojasi.

• Saat mahdollisuuden selkiyttää opiskelusuunnitelmiasi

• Pääset vahvistamaan tietojasi ja taitojasi sekä korottamaan arvosanojasi

• Saat tukea elämänhallintaasi

• Opintoihin voi sisältyä peruskoulun oppiaineita, projektitehtäviä, opintokäyntejä ja 

työelämään tutustumista

*****

• Opintojen kesto on yksi lukuvuosi ja laajuus 1100 tuntia. Kaikki hakijat haastatellaan.

• Osa ryhmistä opiskelee peruskoulun tiloissa ja osa Stadin ammatti- ja aikuisopiston tiloissa 

(ryhmä ilmoitetaan valintatuloksen yhteydessä) 
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Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus 
(VALMA)

• Valmentavassa koulutuksessa saat valmiudet hakeutua ammatilliseen koulutukseen.

• Yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaisesti:

• Perehdyt ammatteihin ja koulutusaloihin

• Vahvistat arjen taitoja

• Valmentaudut työelämään

• Voit suorittaa koulutuksen aikana ammatillisia opintoja

• Oppisopimuksen ennakkojakso voi olla osa koulutustasi

• Opintojen kesto on puolesta vuodesta vuoteen ja niiden laajuus on 30-60 osaamispistettä. 

Voit aloittaa opinnot joustavasti kesken lukuvuoden.

• Katso valmistavien koulutusten esittelyvideo tästä
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https://www.youtube.com/watch?v=Rh79JN7OlHg&feature=youtu.be


Tule mukaan!
• Stadin ammattiopiston avoimet ovet 6.11.- 12.12.2018

• Vierailukäynnit oppilaitokseen ympäri vuoden

• Lisätietoja: stadinammattiopisto.fi

• Yhteishaku: opintopolku.fi

https://www.hel.fi/ammatillinen/fi
https://opintopolku.fi/wp/fi/


AUTOALAn pt 
Ajoneuvoasentaja, pienkonekorjaaja, 
autokorinkorjaaja, automaalari, 
varaosamyyjä

Ilkantien toimipaikka

• Osaamisalan valinta tehdään ensimmäisen 

opiskeluvuoden aikana

• Työpaikkoja

• Autokorjaamot

• Pienkonekorjaamot

• Hyötyajoneuvokorjaamot

• auto- ja autotarvikeliikkeet

Katso esittelyvideo tästä
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Kuva: Taitaja2017 ”Ole hyvä” -lajikuva

https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/koulutukset/koulutukset-tutkinnot/koulutukset-perustutkinnot/autoalan-perustutkinto


ELINTARVIKEALAn pt
Leipuri-kondiittori
Prinsessantie toimipaikka

• Leipomo- ja konditoriatuotteiden valmistaminen 

ja pakkaaminen

• Leipomotuotteiden sekä muiden 

elintarvikkeiden myyntitehtävät

• Työpaikkoja

• leipomot

• konditoriat

• kahvilat

• ravintolat

• pitopalveluyritykset
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HAMMASTEKNIIKAN pt
Hammaslaborantti
Vilppulantien toimipaikka

• Valmistaa käsityönä esimerkiksi 

hammasproteeseja asiakkaille 

• Tuotteiden myynti ja konsultointi 

• Työpaikkoja

• Hammaslaboratoriot

• Hammastarvikeliikkeet

Hammaslaborantin työstä
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https://www.youtube.com/watch?v=C5PWgXglNzo


Työhön liittyviä vaatimuksia

• hyvät käden hienomotoriset taidot

• teknislooginen ajattelu

• kolmiulotteinen hahmottaminen

• nopeus ja tarkkuus

Luonteva jatko-opintoväylä on sosiaali- ja terveysalan 

ammattikorkeakoulututkinto, esim. hammasteknikko AMK

Huom! Ala kuuluu SoRa-lainsäädännön alaisuuteen

• näön heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä

• vaikea käsi-ihottuma
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HIUS- JA KAUNEUDEN-
HOITOALAn pt
Parturi, kampaaja
Savonkadun toimipaikka, Pasila
Meritalo, Merihaka

• Hiusten hoidon ja muotoilun suunnittelu ja 

toteutus

• Hiusalan tuotteiden myynti ja konsultointi

• Asiakaspalvelu

Työpaikkoja

• oma yritys

• parturi-kampaamot

• monialaiset hius- ja kauneudenhoitoalan 

yritykset
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HIUS- JA KAUNEUDEN-
HOITOALAn pt
Kosmetologi
Meritalo, Merihaka

• Suunnittelee ja toteuttaa kauneutta ja terveyttä edistäviä 
ja ylläpitäviä hoitoja kasvoille, käsille, jaloille ja vartalolle

• Työskentelee hoitola-, myynti- tai markkinointitehtävissä

• Ohjaa asiakkaita hoitotuotteiden käytössä ja tyylin 
löytämisessä

• Työvälinehankinnat kauneudenhoitoalalla noin 800e
(mm. työasu ja kengät, automaattipinsetit, lasiviila, 
kynsisakset…)

Video kosmetologin työstä
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https://www.youtube.com/watch?v=vowoTeUcJWE


HIUS- JA KAUNEUDEN-
HOITOALAn pt
Kosmetiikkaneuvoja
Meritalo, Merihaka

• Neuvoo ja ohjaa asiakkaita ihon- ja 

kauneudenhoidossa sekä myy heille  

kauneudenhoitotuotteita

• Työskentelee markkinointi- ja esittelytehtävissä 

Työpaikkoja

• hoitolat, kylpylät

• monialaiset kauneudenhoitoalan yritykset

• oma yritys
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KONE- JA 
TUOTANTOTEKNIIKAN pt
Abraham Wetterintie, Herttoniemi

Koneautomaatioasentaja /
koneasentaja
(asennuksen ja automaation osaamisala)

Koneistaja / levyseppähitsaaja
(tuotantotekniikan osaamisala)

21

Kuva: Taitaja2017 ”Ole hyvä” -lajikuva



• Koneiden ja laitteiden asennustyöt, kunnossapito ja valmistus

• Koneiden ja laitteiden metalliosien valmistus teknisten piirustusten mukaisesti

• Metallituotteiden valmistus metallilevytyö- hitsauslaitteilla

• Osaamisala valitaan ensimmäisen vuoden lopussa

• Työpaikkoja

• metallialan yritykset, joissa valmistetaan mittatarkkoja tuotteita eri 

teollisuuden aloille

• korjaamot, varikot

• oma yritys

Katso esittelyvideo tästä
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https://www.youtube.com/watch?v=yWhkWD7kLuA


LABORATORIOALAn pt
Laborantti
Onnentien toimipaikka, Käpylä

• Laboratorioissa laadunvalvonta,

tuotteiden kehittämiseen liittyvät tehtävät,

tutkimukseen liittyvät tehtävät ja

teollisuuden prosesseihin liittyvät tehtävät

Työnantajia

• teollisuuden laboratoriot (esim. kemian-, lääke-

ja elintarviketeollisuus)

• tutkimuksen laboratoriot

• tuotekehityksen laboratoriot

• julkisen sektorin laboratoriot

Video Taitaja 2012 -kisoista laboratorioala
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https://www.youtube.com/watch?v=5vZBLRKjP2s


LOGISTIIKAN pt
jakaantuu kahteen osaamisalaan

Kuljetuspalvelut:

Autonkuljettaja
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Linja-autonkuljettaja

Varastopalvelut:

Varastonhoitaja

Holkkitien toimipaikka, Roihupelto

Huom! Haetaan logistiikka-alan perustutkintoon ja 
suuntautumisalan valinta tapahtuu opintojen alussa / 1. 
opiskeluvuoden aikana

24

Kuva: Taitaja2017 ”Ole hyvä” -lajikuva



• Kuljetuspalvelut antavat perusvalmiudet autonkuljettajan ammatissa toimimiseen

• Mahdollisuus työskennellä ulkomailla

• Linja-autonkuljettajien työllisyysnäkymät ja palkkaus on hyvä

• Varastopalveluissa opiskellaan perustiedot varastoalan työtehtävistä, jotka voivat vaihdella 

suuresti varastojen koosta tai varastoitavista tuotteista riippuen

• Alalla paljon oppisopimistyöpaikkoja ja opinnot voi suorittaa oppisopimuksella

• Työpaikkoja

• julkinen sektori

• kaupan ala

• teollisuus

• maanrakennusala

Video logistiikka-alasta
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https://www.youtube.com/watch?v=ujD3m6XMPJk


LUONTO- JA 
YMPÄRISTÖALAn pt
Prinsessantien toimipaikka, Roihuvuori

• Luontoalan osaamisala

• Luonto-ohjaaja

• Luonto- ja ympäristöneuvoja

• Alan työtehtävät

• Luontoretkiohjaajan tehtävät matkailualalla

• Ympäristönkunnostukseen liittyvät tehtävät ulkoilualueilla

• Luonto- ja ympäristöalaan kuuluvat ohjaus- ja 

neuvontatehtävät 

Työnantajia

• kaupungin ympäristönhoito

• Järjestöt, luontokoulut, hyvinvointiyritykset

• Luontomatkailuyritykset, puutarhaliikkeet
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LÄÄKEALAn pt
lääketeknikko
Vilppulantien toimipaikka, Malmi

• Apteekkialan ja lääkealan osaamisalat

• Lääkkeiden oikeaan käsittelyyn ja varastointiin liittyvät työtehtävät

• Tavaratilaukset ja tavaroiden vastaanotto

• Lääkkeiden pakkaamiseen ja jakeluun liittyvät työtehtävät

• Toimisto- ja kassatyöskentely, asiakaspalvelu

• Markkinointi ja tuoteneuvonta

Työnantajia

• apteekit, sairaala-apteekit

• lääkekeskukset

• lääkeyritykset

• lääketukkukaupat

Lääketeknikon koulutuksesta ja työnkuvasta (aloita kohdasta 0:20)
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https://www.youtube.com/watch?v=6dNELEkNRZs


Työn vaatimuksista 

• Työ vaatii huolellisuutta sekä kykyä siirtyä tehtävästä toiseen 

• Palvelualttius, joustavuus ja tarkkuus ovat tärkeitä ominaisuuksia

• Työssä on hallittava hyvin tietotekniikka ->toimisto-ohjelmat ja erityisesti apteekkien omat ohjelmat 

käyttöön suunnitellut ohjelmistot

• Lääketeollisuudessa vaaditaan erityisen vastuullista työotetta eikä yhtään valmistus- tai valvontavaihetta 

voi laiminlyödä

• Työ voi olla rutiininomaista ja vaatii sekä valppauden että huolellisuuden säilyttämistä toistuvissa 

työtehtävissä

Huom! Ala on Sora-lainsäädännön alainen

näön heikkous, jota ei voida korjata apuvälineineillä

päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.
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MAANMITTAUSALAn pt
Kartoittaja
Sturenkadun toimipaikka, Vallila

• maaston kartoitus ja karttojen laatiminen

• rakennusten, katujen ja teiden sijainnin merkitseminen 

maastoon

• asiakirjojen laatiminen ja ylläpitäminen

• ilmakuvaukset ja maaperätutkimukset

• Työnantajia

• kuntien kaavoitus-, rakennus- ja mittausosastot

• Maanmittauslaitos

• alan yksityiset yritykset
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MATKAILUALAn pt
Matkailupalvelujen tuottaja
Prinsessantien toimipaikka, Roihuvuori

• Suunnittelee ja toteuttaa ohjelmapalveluja luonto-, 

kulttuuri-, terveys- ja liikuntamatkailijoille

Työnantajia

• matkailukeskukset

• ohjelma- tai oheispalveluyritykset

• hotellit ja kylpylät

• maatilamatkailuyritykset

• erilaiset seikkailu- ja teematapahtumayritykset
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MEDIA-ALAn JA KUVALLISEN ILMAISUN pt
Mediapalvelujen toteuttaja

Stadin ammattiopistosssa voit valita neljästä osaamisalasta:

Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala

Muotoilijankadun toimipaikka, Arabia

Julkaisutuotannon osaamisala

Kullervonkadun toimipaikka, Käpylä

Painoviestinnän osaamisala

Kullervonkadun toimipaikka, Käpylä

Kuvallisen ilmaisun osaamisala

Muotoilijankadun toimipaikka, Arabia

Hakuvaiheessa ole tarkkana, että haet oikeaan toimipaikkaan, jota hakusi 

kohdistuu oikealle osaamisalalle.

31
Kuva: Taitaja2017 ”Ole hyvä” -lajikuva

Jokaisen 

osaamisalan 

osa-alue on oma 

hakukohde ja niihin 

kaikkiin on 

soveltuvuuskokeet.



Audiovisuaalisen viestinnän osaamisalalla 

• suunnitellaan, toteutetaan ja tuotetaan erilaisia mediatuotteita kuten pelejä, 

mainoksia, animaatioita, tapahtumia ja lyhytelokuvia

• opiskellaan perustiedot videosta, äänestä, valokuvasta, animoinnista, 

tulostamisesta ja graafisesta ilmaisusta

Työnantajia: mediatalot, tuotantoyhtiöt, mainos- ja viestintätoimistot yms.

32

Kuvallisen ilmaisun osaamisala

• tarjoaa polkuja ammattialueille, joissa osaamista tarvitaan erityisesti visuaalisessa 

suunnittelussa

• antaa opiskelijalle laaja-alaisen pohjan media-alan tuotteiden tekoon: visuaalisiin ja 

audiovisuaalisiin toteutuksiin

Työnantajia: valokuvaamot, mediatalot, ohjelmistotalot, mainos- ja viestintätoimistot

Muotoilijan-

katu



Julkaisutuotannon ja painotuotannon osaamisaloilla

• Suunnitellaan ja toteutetaan painetun ja sähköisen viestinnän 

mediatuotteita eri jakelukanaviin

• Perehdytään erilaisiin painoviestinnän menetelmiin

• Opitaan valokuvausta, kuvankäsittelyä, verkkojulkaisujen ja 

erilaisten painotuotteiden tekemistä 

• Tutkinto uudistunut ja sisältää nyt tuotteiden suunnittelun -> 

mielenkiintoista ja haastavaa tekemistä, jossa omaa luovuutta 

voi hyödyntää kiinnostavissa oppimisympäristöissä 

ammattitaitoisten opettajien ohjauksessa. 

Taitaja 2017 -kisojen painotekniikan voittaja Katariina 

Komulainen Stadin ammattiopistosta
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Käpylä

https://www.hel.fi/ammatillinen/fi/uutiset/esittelyssa-katariina-komulainen


PINTAKÄSITTELYALAn pt
Maalari
Sturenkadun toimiapikka, Vallila

• Rakennusten sisä- ja ulkotilojen maalaus

• Tapetointi- ja tasoitetyöt

• Erilaisten tuotteiden maalaus

• Entisöinti- ja koristemaalaus

Työpaikkoja

• maalausliikkeet

• rakennusliikkeet

• teollisuus- ja tuotantoyritykset

• oma yritys
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PROSESSITEOLLISUUDEN pt
Prosessinhoitaja
Kullervonkadun toimipaikka, Käpylä

• Kaksi osaamisalaa; biotekniikka ja 

kemianteollisuus (valitaan perusopintojen jälkeen)

• Valvoo ja ohjaa tuotteiden valmistusprosesseja ja 

erilaisia niihin liittyviä laitteita 

• Prosesseissa valmistetaan raaka-aineista 

tuotteita, kuten maaleja, puhdistusaineita, 

lääkkeitä, hygieniatuotteita, liimoja, muoveja ja 

puhdasta vettä

• Työpaikkoja: energiantuotanto, elintarviketeollisuus, 

lääkeaineteollisuus

vesilaitokset 
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Lisätietoa ja videoita opinnoista 
ja alan työmahdollisuuksista

Kunkoululoppuu.fi / Operaattori

Kunkoululoppuu.fi / Prosessinhoitaja

Neste uratarina: Operaattoreiden työskentely jalostamolla

Prosessiteollisuus esittelyssä (34 min)
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https://www.youtube.com/watch?v=6k04mleYH1Y&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=48oOQZ1ggdc
https://www.youtube.com/watch?v=sJpLjj7psB4
https://www.youtube.com/watch?v=RZmudJORS8I


PUHTAUS- JA 
KIINTEISTÖPALVELUALAn pt
Kiinteistönhoitaja
Myllypuron toimipaikka

• Monipuoliset kiinteistön huoltotyöt

• Sähkö- ja ilmanvaihtojärjestelmien seuranta ja 

huolto

• Pihojen ja viheralueiden hoitotyöt

• Asiakaspalvelu

Työnantajia

• kiinteistöpalveluyritykset

• isännöintiyritykset

• siivousliikkeet

• teollisuus- ja tuotantoyritykset

• kunnat ja valtio
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PUUTEOLLISUUDEN pt
Puuseppä
Sturenkadun toimipaikka, Vallila

• Valmistaa huonekaluja ja höyläystuotteita, kuten 

listoja ja lautoja

• Valmistaa ja asentaa myös ovia ja ikkunoita

Työpaikkoja

• puutuotealan yritykset

• puusepänteollisuus

• oma yritys
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RAKENNUSALAN PT
Talonrakentaja
Myllypuron toimipaikka 
-> korjausrakentaminen

Abraham Wetterintie tien toimipaikka 
-> uudisrakentaminen
Uudisrakennus

• rakentavat ja korjaavat esimerkiksi pientaloja ja 

kerrostaloja

• hoitavat eri työvaiheet perustustöistä sisustus- ja 

viimeistelytöihin saakka

Korjausrakennus

• sisätilojen palo- ja kosteuskorjaukset

• vesikaton home- ja kosteuskorjaukset

• Purkutyöt

Työpaikkoja: rakennusliikkeet, urakoitsijoiden yritykset,

rakennustuoteteollisuus, oma yritys
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RAVINTOLA- JA CATERING-ALAn pt
Kokki, tarjoilija
Prinsessantien toimipaikka

• Ruokien suunnittelu ja valmistaminen

• Tilausten vastaanotto, tarjoilu, laskutus

• Myynti- ja asiakaspalvelutehtävät

• Osaamisala valintaa opiskelupaikan vastaanottamisen 

yhteydessä 

Työpaikkoja

• ravintolat ja ravintolaketjut

• hotellit ja muut majoitusliikkeet

• pubit ja yökerhot

• sairaalat ja muut hoitolaitokset

• matkustaja- ja rahtialukset

40
Kuva: Taitaja2017 ”Ole hyvä” -lajikuva



SOSIAALI- JA TERVEYSALAn pt

Lähihoitaja 
Hattulantien, Teollisuuskadun ja Vilppulantien toimipaikat

Lähihoitaja työskentelee hoito- huolenpito-, kasvatus- ja 

kuntouttavissa tehtävissä eri-ikäisten ja eri elämän-

vaiheessa olevien ihmisten kanssa.

Työpaikkoja mm. päiväkodit, hammaslääkärit, 

kuntoutuskeskukset, sairaalat, kotihoito ja terveyskeskukset.

Perusopintojen jälkeen erikoistutaan johonkin seuraavista:
• ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen os.ala

• jalkojenhoidon os.ala

• lasten kasvatuksen ja hoidon os.ala

• mielenterveys- ja päihdetyön os.ala

• sairaanhoidon  ja huolenpidon os.ala

• suunhoidon os.ala

• vammaistyön os.ala
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Sosiaali- ja terveysalan pt / PERUSTASON 
ENSIHOIDON OSAAMISALA

Perustason ensihoitaja
Teollisuuskadun toimipaikka, Pasila

• Tutkinnon suorittanut osaa edistää työssään erilaisten asiakkaiden ja potilaiden 

terveyttä ja hyvinvointia

• Alan työpaikkoja esim.

• ensihoitopalvelua tarjoavat yritykset

• pelastuslaitosten ensihoitopalveluyksiköt

• kotihoito

• terveyskeskusten päivystysvastaanotot

• Jos hakua ei ole pk-pohjaisena, voivat halukkaat myöhemmin perusopetuksen 

suoritettuaan hakea jatkuvassa haussa
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SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALAn pt
Sähköasentaja
Automaatioasentaja
Sturenkadun toimipaikka, Vallila

Suuntautuminen valitaan opintojen alussa

Sähköasentaja
• Asentaa ja huoltaa erilaisia sähköjärjestelmiä ja 

sähkölaitteita

Automaatioasentaja
• Automaatiolaitteiden asennus ja huolto

Työpaikkoja

• energia-alan yritykset

• isot teollisuuslaitokset

• sähköurakoitsijat

• oma yritys

Sähköasentajan työpäivä
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https://www.youtube.com/watch?v=NmR00SvD2WI


Taideteollisuusalan pt / 
SISUSTUKSEN JA VERHOILUN 
OSAAMISALAT

Artesaani (sisustus tai verhoilu)
Sturenkadun toimipaikka, Vallila

Sisustaja

• lattioiden ja seinien maalaus ja tapetointi

• sisustustekstiilien suunnittelu ja ompelu

• sisärakennustyöt

Työpaikkoja

• rakennusyritykset

• sisustusmyymälät

• oma yritys

Verhoilija

• kalusteiden verhoilu- ja entisöintityöt

Työpaikkoja

• verhoomot

• museot

• huonekaluteollisuus

• oma yritys
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TALOTEKNIIKAn pt
*rakennuspeltiseppä *tekninen eristäjä 
*ilmanvaihtoasentaja *kylmäasentaja 
*putkiasentaja (suuntautuminen tehdään opintojen alussa)

Sturenkadun toimipaikka, Vallila

• Putkiasentaja asentaa ja huoltaa vesi-, lämmitys ja 

viemärilaitejärjestelmiä ja – laitteita

• Ilmanvaihtoasentaja asentaa ja huoltaa 

ilmanvaihtojärjestelmiä

• Rakennuspeltiseppä tekee peltikattojen huolto- ja 

korjaustyöt

• Kylmäasentaja kylmälaitteiden huolto- ja asennustyöt

• Tekninen eristäjä tekee lämpö-, ääni- ja 

kosteuseristyksiä kiinteistöihin 
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TEKNISEN SUUNNITTELUn pt
Suunnitteluassistentti
Sturenkadun toimipaikka, Vallila

• teknisen alan piirustuksien ja asiakirjojen tekeminen ja ylläpitäminen

• avustavat työtehtävät suunnittelutoimistossa

• mallintaminen ja visualisointi

• projektisihteerin työtehtävät

Työnantajia

• arkkitehtitoimistot

• rakennesuunnittelu- ja LVI-suunnittelutoimistot

• sähkösuunnittelu ja infra-alan suunnittelutoimistot

• kuntien ja valtion virastojen suunnittelutoimistot

• rakennusalan yritykset ja urakoitsijat
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TEKSTIILI- JA MUOTIALAn pt
Meritalon toimipaikka, Merihaka
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• Mittatilausompelija

• Sisustustekstiilien 

valmistaja

• Vaatturi

• Modisti

• Muotiassistentti



Mittatilausompelija

• Hallitsee sekä teollisen että ateljeetyyppisen vaatteiden 

suunnittelu- ja valmistusprosessin kuluttajille.

• Antaa asiakkaille neuvoja pukeutumisen trendeistä ja 

materiaalien valinnasta.

• Voi  toimia ompelimoissa ja teattereissa, 

pukuvuokraamoissa, vaatekaupoissa, tavarataloissa ja 

itsenäisenä yrittäjänä. 
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Sisustustekstiilien 
valmistaja

• Suunnittelee, kaavoittaa ja valmistaa sisustustekstiilejä 

yrityksille, koteihin ja julkisiin tiloihin.

• Tuntee sisustusmateriaalit ja tyylit ja osaa soveltaa niitä 

asiakkaan toiveiden mukaisesti

• Voi työskennellä sisustusliikkeissä ja tavarataloissa, 

ompelimoissa, kangaskaupoissa ja itsenäisenä 

yrittäjänä.
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Vaatturi

• Hallitsee miesten vaatteen valmistuksen ja 

tuntee materiaalit sekä pukeutumisen trendit.

• Valmistus voi olla teollista tai käsityömäistä.

• Vaatturit toimivat pukuvuokraamoissa, 

teatterissa, vaatturiliikkeissä, tavarataloissa 

tai itsenäisinä yrittäjinä.
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Modisti

• Asustealan ammattilainen, joka täydentää pukeutumista 

esimerkiksi erilaisilla päähineillä, hiussomisteilla, vöillä ja 

käsineillä. 

• Suunnittelee, valmistaa, muotoilee ja uudistaa tuotteita 

huovasta, kankaasta, nahasta, turkiksesta ja alan 

erikoismateriaaleista. 

• Tuotteet valmistetaan usein yksittäiskappaleina ja 

käsityönä.

• Modisti voi toimia hattuliikkeissä, lakkitehtaissa, 

tavarataloissa ja teattereissa, itsenäisenä yrittäjänä tai 

valmistaa tuotteita alihankintatyönä toiselle yritykselle
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Muotiassistentti

• Toimii muodin alalla assistentin tehtävissä

• Hyödyntää tietoa muodin ja muotoilun historiasta sekä 

uusimpia trendejä ja visuaalisuutta työtehtäviensä 

mukaisesti

• Ymmärtää vaatteen valmistuksen prosessin ja tekee 

yksinkertaisia ompelutehtäviä

• Työnantajia voivat olla pr-toimistot, lehtien toimitukset, 

stylistit, tavaratalot tai muotiassistentti voi toimia myös 

itsenäisenä yrittäjänä.
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Mittatilausompelija

• Ompelija valmistaa sisustustuotteita, vaatteita ja 

asusteita sarjatuotannon eri vaiheissa

• Hän osaa tulkita työohjeita sekä hallitsee alan koneet ja 

laitteet

• Ompelija voi työskennellä sisutusliikkeissä, 

kangaskaupoissa, tavarataloissa, ompelimoissa tai toimia 

itsenäisenä yrittäjänä
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Aloilla tarvitaan

• Asiakaspalvelu- ja vuorovaikutustaitoja

• Kädentaitoja

• Ahkeruutta ja oma-aloitteisuutta

• Halua kehittyä

• Ajankäytön hallintaa

• Alalla työskentelevät tuntevat värit, muodot, tyylit ja trendit 

• Allergiat huomioitava alalle hakeuduttaessa
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Opiskelukustannukset

• Opetus ja ruokailu on maksutonta

• Työvälineistä opintojen alussa kuluja noin 300 €  esim. paperisakset, 

kangassakset, mittanauha, kangasliitu, ratkoja, kulmaviivain, 

nuppineuloja
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TIETO- JA 
TIETOLIIKENNETEKNIIKAN pt
Elektroniikka-asentaja ja ICT-asentaja
Sturenkadun toimipaikka, Vallila

ICT-asentaja

• tietoliikennelaitteiden ja -kaapelointien asennustehtävät

• tietokoneiden huolto- ja asennustehtävät

• it-tuki ja asiakaspalvelu

Elektroniikka-asentaja

• Huoltaa ja korjaa elektroniikkalaitteita

• Antenni- ja kaapelointiasennukset

• Myynti ja asiakaspalvelu

Työpaikkoja

elektroniikkalaitteiden huoltoliikkeet, yritysten it-osastot, alan 

kaupat ja tietoliikenneoperaattorit

Ammattinimike valitaan opintojen alussa

Videot: Videoelekroniikka-asentaja

ICT-asentaja
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https://www.youtube.com/watch?v=w7xD5DPjTsE
https://www.youtube.com/watch?v=LuHkz8gUnSw


TURVALLISUUSALAn pt
Turvallisuusvalvoja
Sturenkadun toimipaikka, Vallila (opetus Pälkäneentiellä)

• vartiointi- ja järjestyksenvalvontatehtävät

• aulapalvelutehtävät

• turvatarkastustehtävät

• myymäläturvallisuustehtävät

• turvasuojaustehtävät, kuten turvajärjestelmien 

asennus

Työnantajia

• yksityiset turvallisuusalan yritykset

• turvallisuusalan viranomaisorganisaatiot

• turvajärjestelmien asennusliikkeet

• lukkoliikkeet
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VÄLINEHUOLTOALAN pt
Välinehuoltaja

Alan työtehtävät

• tutkimuksissa ja toimenpiteissä käytettävän 

välineistön puhdistaminen, desinfiointi, 

tarkastaminen, pakkaaminen ja steriloiminen

• välineiden varastointi ja välineistön toimittaminen 

asiakkaille

• Työtehtävissä käytettävien koneiden ja laitteiden 

käyttäminen sekä niiden toimintakunnon 

ylläpitäminen

Työnantajia

• välinehuoltokeskukset ja laboratoriot

• terveyskeskukset, poliklinikat ja lääkäriasemat

• sairaaloiden teho-, dialyysi-, synnytys-, leikkaus- ja anestesiaosastot

• hammashoitolat

• elintarviketeollisuus ja muut kliiniset toimintaympäristöt kuten 

eläinlääkäriasemien, eläinsairaaloiden välinehuoltoyksiköt
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Miksi valita ammatillinen 
koulutus?
Https://youtu.be/KSyyNMPGWZo
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https://youtu.be/KSyyNMPGWZo
https://www.youtube.com/watch?v=KSyyNMPGWZo&feature=youtu.be


Uusi ammatillinen koulutus 
1.1.2018 alkaen



Lisätietoja 
reformista

http://minedu.fi/amisreformi
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