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Hae opiskelemaan → opintopolku.fi.

• Mahdolliset pääsy- ja soveltu-
vuuskokeiden ajankohdat  
ilmoitetaan verkkosivuillamme: 
→ stadinammattiopisto.fi. 

• Ammatillinen perustutkinto
• Lukiokoulutus

Valintojen tulokset julkaistaan 
aikaisintaan 14.6.2018.

Opiskelupaikan vastaanottami-
sesta on ilmoitettava viimeistään 
28.6.2018.

Varasijat ovat voimassa 
17.8.2018 asti.

Kevään yhteishaussa vapaaksi 
jääneille paikoille voi hakea jatku-
vassa haussa.

Peruskoulun jälkeiseen valmista-
vaan koulutukseen eli perusope-
tuksen lisäopetus (kymppiluokka) 
sekä ammatilliseen koulutuk-
seen valmentavan koulutuksen 
(VALMA).

Valintojen tulokset julkaistaan 
aikaisintaan 3.8.2018.

Opiskelupaikan vastaanottami-
sesta on ilmoitettava viimeistään 
17.8.2018

Hae opiskelemaan → opintopolku.fi.

Hakuaika
20.2. – 13.3.2018

Valintatulokset

Jatkuva haku

Perusopetuksen 
jälkeinen valmistava 
koulutus

Hakuaika 
22.5. – 24.7.2018

Yhteishaku 2018
↓

↓

Jatkuva haku 
↓
↓

Jatkuva haku mahdollistaa koulu-
tukseen hakeutumisen joustavasti 
ympäri vuoden. Jatkuvan haun 
kautta voi hakea tutkintoon tähtää-
vään koulutukseen tai yksittäisten 
tutkinnon osien suorittamiseen.

Jatkuva haku soveltuu monen-
laisille hakijaryhmille. Sen kautta 
koulutukseen voi hakeutua muun 
muassa:

• hakijat, joilla on jo jokin aiempi 
tutkinto tai tutkintoja

• työtyöelämässä tai aiemmissa 
opinnoissa osaamista hankkineet

• alaa vaihtavat

• urheilijoille suunnattuun koulu-
tukseen hakeutuvat

• oppisopimuskoulutukseen 
hakeutuvat

• yhteishaussa ilman opiskelupaik-
kaa jääneet.

Opinnot voivat alkaa joustavasti, 
henkilökohtaisen suunnitelman 
mukaan.

Aikataulu
2018
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Yhteishaku
Hakuaika 20.2. – 13.3.2018

Hae opiskelemaan: opintopolku.fi. 

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet
Pääsy- ja soveltuvuuskokeista tiedotetaan 
erikseen yhteishaun alkaessa.

Perusopetuksen jälkeisten valmistavien 
koulutusten haku
Peruskoulun jälkeiseen valmistavaan 
koulutukseen eli perusopetuksen lisäopetus 
(kymppiluokka) sekä ammatilliseen perus-
koulutukseen valmentava koulutus (VALMA) 
hakuaika on 22.5. – 24.7.2018.

Hae opiskelemaan: opintopolku.fi.

Lukiopohjainen koulutus
Lukion suorittaneena haet yhteishaussa 
ammatillisen koulutuksen lukiopohjaisille 
paikoille.  Lukiopohjaisissa opinnoissa 
opiskeluaika on n. 2 vuotta. Lukiopoh-
jaiset opinnot ovat mahdollisia kaikissa 
perustutkinnoissamme.  

Hakuaika 20.2. – 13.3.2018
Hae opiskelemaan: opintopolku.fi.

Harkintaan perustuva valinta
Yhteishaussa hakija voidaan valita ammatilli-
seen koulutukseen erityisistä syistä niin sa-
notun harkintaan perustuvan valinnan kautta. 
Haku tapahtuu opintopolussa vastaamalla 
Kyllä kysymykseen ”Haetko koulutukseen 
harkintaan perustuvassa haussa?”.

Erityisiä syitä harkintaan perustuvaan 
valintaan ovat oppimisvaikeudet, sosiaaliset 
syyt tai koulutodistusten puuttuminen, riit-
tämätön tutkintokielen taito tai todistusten 
vertailuvaikeudet.

Jos haet harkintaan perustuvassa haussa, 
sinut voidaan kutsua haastatteluun, jonka 
tarkoitus on arvioida koulutustarve ja edelly-
tykset opinnoissa suoriutumiseen.

Lukio- ja ammatillisten opintojen 
yhdistäminen – kaksoistutkinto
Kun sinut on valittu Stadin ammattiopiston 
opiskelijaksi, voit ilmoittaa halukkuutesi lu-
kio-opintojen suorittamiseen opiskelupaikan 
vastaanottoilmoituksen yhteydessä. 

Lue lisää kaksoistutkinnon suorittamisesta ja 
valintakriteereistä tämän oppaan sivulta 6.

Urheilijan ammatillinen koulutus
Stadin ammattiopistossa on mahdollisuus 
yhdistää urheilu-urasi ammatillisiin opintoihin 
kaikissa tutkinnoissamme. Tutustu urheilijan 
polkuumme tarkemmin tämän oppaan sivulla 7.

Oppisopimuskoulutus
Voit opiskella oppisopimuksella, jos olet 
täyttänyt 15 vuotta ja sinulla on työpaikka 
tai toimit yrittäjänä. Voit aloittaa opiskelun 
oppisopimuksella mihin aikaa vuodesta ta-
hansa. Voit myös suorittaa kaikki Stadin am-
mattiopiston ammatilliset tutkinnot oppiso-
pimuksella joustavasti oppilaitosopiskelua ja 
oppisopimuskoulutusta yhdistäen.

Hae oppisopimuskoulutukseen jatkuvassa 
haussa.

Koulutuksen edellyttämä terveydentila 
(SoRa –lainsäädäntö)
Tietyillä aloilla on laissa määriteltyjä soveltu-
vuusehtoja tai rajoituksia opiskelemaan vali-
tuille. SoRa-lainsäädäntö on lyhenne sanoista 
soveltumattomuuden ratkaisuja, ja se koskee 
muun muassa opiskelijan terveydentilaan ja 
rikostaustaan liittyviä soveltuvuusehtoja. 
 
Lue lisää: Opintopolku.fi > Ammatillinen 
koulutus > Hakijan terveys. 

Lue lisää: stadinammattiopisto.fi > Hakijalle
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Stadin ammattiopistolla on erityinen kou-
lutustehtävä urheilijoiden ammatillisen 
peruskoulutuksen järjestämiseksi. Tarjoam-
me sinulle, tavoitteellisesti harjoittelevalle 
SM-tasoiselle urheilijalle mahdollisuuden yh-
distää urheilu-urasi ammatillisiin opintoihin 
kaikissa eri tutkinnoissamme. Kun osallistut 
ohjattuun urheiluvalmennukseen, saat siitä 
suorituksia opintoihisi. Urheilun ja opiskelun 
yhdistäminen edellyttää sinulta sitoutumista 
itsenäiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn.

Valmennusta toteutetaan aamupäivisin 
oppilaitoksessa sekä yhteistyössä pääkau-
punkiseudun urheiluakatemian eli Urhean 

lajiryhmissä. Urheileminen ja Stadin am-
mattiopistoon opiskelijaksi pääseminen ei 
aina takaa pääsyä valmennusryhmiin, vaan 
opiskelijat valitaan koulun sekä Urhean ryh-
miin vuosittain urheiluansioiden perusteella.

Urheilijan ammatillisiin opintoihin haetaan 
jatkuvassa haussa. 

Lisätietoja stadinammattiopisto.fi.

Urheilija, haluatko yhdistää ammatilliset 
opinnot urheilu-uraasi?

6  stadinammattiopisto.fi

Hakeutuminen lukio-opintoihin
Kun sinut on valittu Stadin ammattiopiston 
opiskelijaksi, voit ilmoittaa halukkuutesi lu-
kio-opintojen suorittamiseen opiskelupaikan 
vastaanottoilmoituksen yhteydessä. Kaksois-
tutkinto-opinnot edellyttävät peruskoulun 
päättötodistuksen lukuaineissa vähintään 7 
keskiarvoa. Jos kaksoistutkinto-opintoihin 
hakevien määrä ylittää aloituspaikkojen mää-
rän, lopullinen valinta tapahtuu hakijoiden 
koulumenestyksen perusteella.
 
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilö-
kohtainen opiskelusuunnitelma. Voit kor-
vata lukio-opinnoilla osan ammatilliseen 
tutkintoon sisältyvistä yhteisistä tutkinnon 
osista sekä vapaasti valittavat tutkinnon osat 
Työssäoppimisjaksot kuuluvat osaksi amma-
tillisia opintoja. Lukio-opintoihin osallistutaan 
pääsääntöisesti kuitenkin muuna kuin työssä-
oppimisen aikana, mikä huomioidaan myös 
henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa.
Keskimääräinen lukio-opintojen suoritta-
misaika on tutkinnosta riippuen n. 3 vuotta.

Lukio- ja ammatillisten opintojen  yhdistäminen 
 – kaksoistutkinto

Kaikissa Stadin ammattiopiston tutkinnoissa voi suorittaa ammatil-
listen opintojen rinnalla lukio-opintoja ja ylioppilastutkinnon. 
Jos haluat suorittaa ylioppilastutkinnon, opiskelet vähintään neljää 
kirjoitettavaa lukioainetta. Ylioppilaskirjoituksiin voit osallistua sen 
jälkeen, kun olet suorittanut 1,5 vuotta ammatillisia opintoja 
(L 766/2004, 18 a §). Järjestämme lukio-opinnot yhteistyössä Helsin-
gin aikuislukion kanssa aikuislukion opetussuunnitelman mukaisesti.

Lukio-opintojen suorittaminen lisää yleissivistystäsi sekä antaa 
sinulle erinomaiset valmiudet jatkaa opintojasi korkeakoulussa ja/tai 
siirtyä haasteellisiin työtehtäviin omalla ammattialallasi.

Lukio-opintojen kustannukset
Stadin ammattiopiston opiskelijoilta ei peritä 
erillistä maksua lukion opetuksesta. Yliop-
pilastutkinnon kokeista peritään tutkinto-
maksu. Opiskelijan tulee itse ostaa lukion 
oppikirjat sekä muut opiskelutarvikkeet. 
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Stadin ammattiopistossa voit opiskella myös perusopetuksen 
aineita erilaisin tavoin.

Valmistaudu tuleviin 
opintoihin!

Katso Stadin ammattiopiston Youtube-kanava:
”Valmistaudu tuleviin opintoihin”

Opiskelu on maksutonta

• Voi opiskella perusopetuksen aineita ja 
saada perusopetuksen päättötodistuksen.  

• Voi suorittaa koulutuksen aikana myös  
ammatillisia opintoja ja pääset tutustu-
maan työelämään.

Strada-koulutukseen on jatkuva haku. 

Aikuisten perusopetus. Koulutus on tar-
koitettu 17–29-vuotiaille helsinkiläisille oppi-
velvollisuusiän ylittäneille nuorille. Aikuisten 
perusopetuksessa voi suorittaa kesken jääneet 
peruskouluopinnot loppuun avoimina opintoina 
ja saada perusopetuksen päättötodistuksen. 
Opiskelu tapahtuu päiväopetuksena viitenä 
päivänä viikossa Stadin ammattiopiston työs-
kentelyaikojen mukaisesti.

Aikuisten perusopetukseen voi hakea jatku-
vassa haussa.

Perusopetukseen valmistava opetus. 
Valmistavaa opetusta tarjotaan maahan-
muuttajataustaisille alle 17-vuotiaille nuorille, 
jotka eivät osaa riittävästi suomen kieltä 
voidakseen opiskella suomenkielisessä 
perusopetuksen ryhmässä. Valmistavan 
opetuksen ryhmissä opiskellaan suomen 
kieltä sekä peruskoulun oppiaineita oppilaan 
taitotasojen mukaisesti.

StradaVALMA – perusopetuksen valmista-
van opetuksen jälkeen. Koulutus on tarkoitet-
tu perusopetuksen valmistavan opetuksen 
päättäneille nuorille, joilla ei ole vielä perus-
koulun päättötodistusta. 

Strada-koulutuksessa saat valmiudet jatkaa 
ammatilliseen koulutukseen. Stradassa 
saat tietoa koulutuksista ja eri ammateista. 
Jokaisella on oma opiskelusuunnitelma ja 
opiskeluaika vaihtelee tämän suunnitelman 
mukaan. 

Stadin Brygga. 
Vaihtoehtoja opiskeluun ennen ammatillista tutkintoa.

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

Avoimet opinnot. Stadin ammattiopistossa 
järjestetään avoimia ammatillisia opintoja 
helsinkiläisille alle 29-vuotiaille nuorille, joilla 
ei ole toisen asteen koulutuspaikkaa tai 
tutkintoa. Avoimissa opinnoissa saat tukea 
ja ohjausta tutkinto-opintoihin siirtymisessä. 
Avoimet opinnot ovat lyhytkestoisia amma-
tillisia opintoja. Voit aloittaa opinnot yksi-
löllisen ohjauksen kautta tai osallistumalla 
treenaamoon. 
Treenaamon tavoitteena on löytää soveltuva 
koulutus sekä sen suorittamistapa ja paikka. 
Treenaamon aikana tutustutaan eri aloihin ja 
tehdään yksilöllinen koulutussuunnitelma. 
Avoimiin opintoihin voi ilmoittautua ympäri 
vuoden.
Avoimien opintojen tarjonnan näet 
verkkosivuiltamme.

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

Perusopetuksen keväällä 2018 päättävät 
hakevat yhteisellä haulla 22.5. – 24.7.2018 
opintopolku.fi

Muut hakijat voivat hakea valmentavaan 
koulutukseen läpi vuoden jatkuvassa haussa 
stadinammattiopisto.fi

Kun mietit numeroiden korottamista. Kymp-
piluokka. Perusopetuksen lisäopetus eli 
kymppiluokat on tarkoitettu ensisijaisesti niil-
le helsinkiläisille perusopetuksen päättäneille 
nuorille, jotka haluavat korottaa perusope-
tuksen päättöarvosanoja. Tavoitteenasi on 
päästä haluamaasi jatko-opiskelupaikkaan.

Hakuaika 22.5. – 24.7.2018 opintopolku.fi

Tutustu osaamisesi työn kautta. Nuorten 
työpajat. Nuorten työpajat tarjoavat mahdol-
lisuuden tutustua itseensä ja omiin mahdolli-
suuksiin työkokeilun avulla. Työpajassa pää-
see kehittämään ammatillista osaamistaan 
tekemällä harjoitus- ja tilaustöitä. Työpajajak-
solla hankittu työkokemus parantaa mahdol-
lisuuksia päästä opiskelemaan.  

Perinteisiä työpajoja meillä on neljä: Media-
kylpylä, Metalliverstas, Sininen Verstas ja 
WooDoo-werstas. Niiden lisäksi toteutamme 
työpajatoimintaa kahvila Aleksiksessa ja 
Villa Ullaksessa sekä ns. seinättömiä pajoja 
yhteistyössä mm. Baiksin ja Maunulatalon 
kanssa. 

Työpajat on tarkoitettu alle 29-vuotiaille 
helsinkiläisille nuorille. 

Työpajoille voi hakea ympäri vuoden otta-
malla yhteyttä suoraan pajan henkilöstöön. 
Yhteystiedot löydät nuortentyopajat.fi.

Millaista työpajoilla on? 
Tutustu toimintaan videoiden 
kautta — youtube.com/user/
mediakylpyla
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Tuutoritoiminta
Opiskelija- eli vertaistuutorit toimivat 
vertaisohjaajina uusille opiskelijoille. Ohja-
us on aktiivisinta opiskelun alkuvaiheessa. 
Opiskelijatuutorit toimivat yhteistyössä 
muun opiskelijoiden ohjauksesta vastaavan 
henkilöstön kanssa. He tuovat opiskelijan 
näkökulmaa opiskeluun, opiskeluyhteisöön ja 
sen toimintatapoihin sekä opiskelijaelämään. 
Opiskelijatuutori toimii omien kokemustensa 
tuoman osaamisen perusteella.

Opiskelijoiden hyvinvointi
Opiskelijahuolto auttaa hyvinvointiin sekä 
opiskeluun ja ihmissuhteisiin liittyvissä 
asioissa, jos sinulla on kysymyksiä esimer-
kiksi henkisestä hyvinvoinnista, opintojen 
etenemisestä tai arjen sujumisesta. Opis-
kelijahuollossa työskentelevät kuraattorit, 
psykologit, terveydenhoitajat, psykiatriset 
sairaanhoitajat, urasuunnitteluohjaajat, opis-
kelijatukihenkilöt ja koulunkäyntiavustajat. 

Opiskeluvälineet ja -kustannukset
Opiskelijat hankkivat itse esim. oppikirjat, 
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.
 
Kansainvälinen toiminta
Stadin ammattiopiston opiskelijana voit 
hankkia kansainvälistä kokemusta niin ko-
timaassa kuin ulkomaillakin. KV-polulla voit 
kerryttää osaamistasi 

• toimimalla KV-tutorina vaihtoon saapuville 
opiskelijoille 

• osallistumalla KV-päivän suunnitteluun ja 
toteutukseen

• lähtemällä työssäoppimisjaksolle 
ulkomaille. 

Stadin ammattiopistossa kaikkien alojen 
opiskelijoilla on mahdollisuus hakea työssä-
oppimisjaksolle ulkomaille. Saat jaksollesi 
apurahan, joka kattaa lentosi, asumiskulusi 
kohdemaassa ja työpäivien aikaiset ruokailu-
si. Vaihdossa olo ei viivästytä opintojasi, sillä 
ulkomailla suoritettavan työssäoppimisjak-
son aikana osaamisesi karttuu jaksolle ase-
tettujen ammattitaitotavoitteiden mukaisesti.

Kansainvälisyyspolulla opit tulevaisuuden 
taitoja, jotka tukevat työllistymistäsi val-
mistumisen jälkeen. Kielitaitosi kehittyy, 
kulttuurientuntemuksesi paranee ja sitkey-
tesi ja sitoutuneisuutesi lisääntyvät. Myös 
itsetuntemuksesi ja itsetuntosi kasvavat 
ja kehityt huomaamattasi verkosto- ja 
projektiosaajana.

Huippuosaajia ja kilpailutoimintaa
Stadin ammattiopiston opiskelijat osallis-
tuvat vuosittain erilaisiin sekä oman alansa 
kilpailuihin että muihin opiskelijatapahtumiin. 
Kilpailutapahtumat ovat sekä kansallisia että 
kansainvälisiä.
StadinAO:n opiskelijat ovat niittä-
neet mainetta esimerkiksi SakuStars 
–kulttuurikilpailussa. 
Opiskelijamme ovat mukana menestymässä 
myös ammattitaidon SM-kilpailussa Taitajissa 
sekä kansainvälisissä EuroSkills- ja WordSkil-
la –kilpailuissa.

Liikuntapaikat
Kaikissa toimipaikoissa on opiskelijoiden 
käyttöön tarkoitetut liikuntatilat, kuten kunto-
salit. Vallilassa on myös uusi CrossFit-sali.

Ammattiopistosta jatko-opintoihin
Ammatillisten opintojen jälkeen voit jatkaa 
opintojasi ammattikorkeakoulussa, tiede- tai 
taidekorkeakoulussa tai yliopistossa Amma-
tillinen perustutkinto antaa sinulle samat jat-
ko-opintokelpoisuudet kuin lukio-opinnotkin.

Voit myös syventää ammatillisia taitojasi 
jatkamalla opintoja Stadin aikuisopistossa 
ammatti- tai erikoisammattitutkinnoissa, jot-
ka suoritetaan pääsääntöisesti työn ohessa.
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Opiskelijaetujasi ovat
•  maksuton opetus
•  koulupäivinä maksuton ateria
•  koulumatkatuki (KELA)
•  opintotuki (KELA)
•  vakuutusturva
•  mahdollisuus HSL:n matkalippuun
•  mahdollisuus hankkia Matkahuollon 

opiskelijakortti
•  opiskelijahuoltopalvelut: terveydenhoita-

ja, kuraattori, psykologi,  opinto-ohjaajan 
palvelut, oppilaitospastorin palvelut

•  mahdollisuus hankkia SAKKI ry:n ja/tai 
OSKU ry:n opiskelijakortti

•  mahdollisuus hakea 
HOASopiskelija-asuntoihin

•  viiden toimipaikan kirjastopalvelujen ilmai-
nen käyttö.

Opiskelijakuntatoiminta ja 
opiskelija yhdistys 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 ammattiopiston opiskelijayhdistys, 
johon jokainen opiskelija voi liittyä. Yhdistys 
edistää opiskelijoiden toimintaa, osallistumis-
ta ja hyvinvointia koko oppilaitoksessa. STAO 
ry:n hallitukseen valitaan vuosittain edustaja 
jokaisen toimipaikan hallituksesta. 
Opiskelijakunnat ja STAO ry järjestävät erilai-
sia hauskoja opiskelijatapahtumia ja teema-
päiviä ympäri vuoden.

Stadin ammattiopisto on:

• Kaikkien ammattiopisto 
• Osaamisen moniottelija
• Tulevaisuuteen sijoittaja
• Iloinen oppimisympäristö

Meillä opiskelee noin 17 000 opiskelijaa yli 50 eri ammattiin. 
Toimipaikkoja on ympäri Helsinkiä yhteensä 16.
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Autoalan perustutkinto
Ajoneuvoasentaja • Pienkonekorjaaja •  
Autokorinkorjaaja • Automaalari • Varaosamyyjä

Peruskoulupohjaisessa koulutuksessa hakijat hyväksytään suoritta-
maan auto-alan perustutkintoa ja osaamisalaopinnot alkavat ensim-
mäisen opiskeluvuoden kolmannessa jaksossa. 

Lukiopohjaisessa koulutuksessa hakijat suorittavat autotekniikan 
osaamisalan. 

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 

hyötyajoneuvokorjaamot
• auto- ja autotarvikeliikkeet 
• sekä erilaiset motorisoituja 

liikkumispalveluita tarjoavat 
yritykset.

Työskentelyn lähtökohtia ovat
• asiakaslähtöisyys
• ympäristötietoisuus 
• turvallisuus
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Ajoneuvoasentaja (autotekniikan osaamisala) huoltaa ja korjaa 
erilaisia ajoneuvoja ja palvelee asiakkaita monipuolisissa asentajan 
työtehtävissä. Opinnoissa on mahdollista suuntautua hyötyajoneuvo-
asennukseen.

Pienkonekorjaaja (moottorikäyttöisten pienkoneiden korjauksen 
osaamisala) huoltaa ja korjaa erilaisia moottorikäyttöisiä pienko-
neita kuten moottoripyöriä, mopoja, mönkijöitä ja ruohonleikkureita 
sekä toimii asiakaspalvelutehtävissä.

Ajoneuvoasentaja

Pienkonekorjaaja

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

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

Työhön liittyviä 
vaatimuksia
• yrittäjähenkisyys 
• valmius jatkuvaan 

itsensäkehittämiseen 
• uuden teknologian   

kehityksen seuraaminen

Autokorinkorjaaja

Autokorinkorjaaja (autokorinkorjauksen osaamisala) 
korjaa erilaisia kolari- ja korroosiovaurioita ja tekee niihin liittyviä 
korjauskustannus arvioita.

Alan työtehtävät
• auton kolarikorjaukset
• auton korroosiokorjaukset  

ja -suojaukset
• turvarakenne- ja turvalaite   

vaurioiden korjaukset
• asennustyöt ennen ja jälkeen   

ajoneuvon maalaustöitä
• lasityöt

Työnantajia
• autotalot
• korikorjaamot
• hyötyajoneuvokorikorjaamot
• oma yritys

Työhön liittyviä 
vaatimuksia
• yrittäjähenkisyys 
• valmius jatkuvaan itsensä 

kehittämiseen 
• uuden teknologian kehityksen 

seuraaminen

Alan työtehtävät
• moottorikäyttöisten pienkoneiden 

huolto- ja korjaustyöt
• mopojen ja moottoripyörien  

huolto- ja korjaustyöt
• puutarhakoneiden huolto- ja 

korjaustyöt
• veneiden ja vapaa-ajan ajo - 

neuvojen huolto- ja korjaustyöt
• uusien tuotteiden kokoaminen

Työnantajia
• pienkonekorjaamot ja  

maahantuojat
• moottoripyörien ja mopojen  

myynti ja huoltoliikkeet
• puutarhakoneiden myynti ja 

huoltoliikkeet
• veneiden ja vapaa-ajan ajo- 

neuvojen myynti ja huoltoliikkeet
• oma yritys

Työhön liittyviä 
vaatimuksia
• yrittäjähenkisyys 
• valmius jatkuvaan itsensä 

kehittämiseen 
• uuden teknologian kehityksen 

seuraaminen

Varaosamyyjä (varaosamyynnin osaamisala) tekee itsenäistä ja 
vastuullista myyntityötä. Hän hallitsee ajoneuvojen perustekniikan ja 
tuntee materiaalivirtojen perustoiminnat. Opinnoissa perehdytään 
erilaisten ajoneuvojen varaosien, tarvikkeiden ja varusteiden hallin-
taan, myyntiin ja markkinointiin sekä asiakaspalveluun.

Varaosamyyjä

Alan työtehtävät
• ajoneuvojen varaosien myynti
• tarvike- ja lisävarusteiden myynti
• 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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Automaalari (automaalauksen osaamisala) tekee erilaisten materi-
aalien pintakäsittely-, perusmaalaus- ja korjausmaalaustöitä. Opin-
noissa perehdytään muun muassa korinkorjauksen perusteisiin, 
värioppiin ja erilaisten maalausten tekoon.

Automaalari

Alan työtehtävät
• maalauksen esikäsittely ja 

pohjustustyöt
• auton perusmaalaustyöt
• auton korjausmaalaustyöt
• erilaisten materiaalien 

pintakäsittelytyöt

Työnantajia
• autotalot
• korikorjaamot
• hyötyajoneuvokorikorjaamot
• oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia
• yrittäjähenkisyys 
• valmius jatkuvaan itsensä 

kehittämiseen 
• uuden teknologian kehityksen 

seuraaminenkehittämiseen
• uuden teknologian kehityksen 

seuraaminen
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Leipuri-kondiittorin opinnot antavat valmiudet työskennellä 
erilaisissa leipomo- ja elintarvikealan työtehtävissä. Opinnoissa 
painotetaan käsillä tekemisen taitoja.

Elintarvikealan 
perustutkinto
Leipuri-kondiittori

Työnantajia
• leipomot
• konditoriat
• kahvilat
• ravintolat
• pitopalveluyritykset

Työhön liittyviä vaatimuksia
• yhteistyö- ja neuvottelutaidot
• omatoimisuus ja joustavuus
• hyvät kädentaidot
• huolellisuus
• halu tuottaa asiakkaalle   

laadukasta palvelua

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• organisointikyky
• sosiaalisuus
• paineensietokyky
• kyky ratkaista ongelmia
• hyvä fyysinen kunto

Alan työtehtävät
• leipomo- ja konditoriatuotteiden 

valmistaminen
• elintarvikealan muut työtehtä-

vät, esimerkiksi makeisten tai 
keksien valmistaminen

• leipomo- ja konditoriatuottei-
den tai muiden elintarvikkeiden 
pakkaaminen

• leipomotuotteiden sekä muiden 
elintarvikkeiden myyntitehtävät
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Hius ja kauneuden
hoitoalan perustutkinto
 Parturi • Kampaaja • Kosmetologi • Kosmetiikkaneuvoja

Parturi, Kampaaja

Parturit ja kampaajat ovat hiusten käsittelyn ja tyylisuunnittelun 
asiantuntijoita. Parturi suunnittelee ja tekee asiakkaille erilaisia hius-
ten ja parran hoito- 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 
muotoilutuotteiden valintaan 
sekä kotihoidon ohjaus 

• hiusalan myynti-, konsultointi ja 
koulutustehtävät 

Työnantajia
• oma yritys 
• parturiliikkeet
• kampaamot 
• monialaiset hius- ja kauneuden-

hoitoalan yritykset 

Työhön liittyviä vaatimuksia
• normaali fyysinen kunto ja 

hyvä psyykkinen tasapaino 
• asiakaspalvelutaidot 
• yrittäjähenkisyys 

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

ja erilaisten ihmisten parissa 

Hammaslaborantti työskentelee yleensä suun terveydenhuollossa 
joko yksityisen työnantajan tai julkisen sektorin palveluksessa. 
Yleisimmin hammaslaborantti työskentelee yksityisen työnantajan 
palveluksessa hammaslaboratoriossa moniammatillisessa ja 
monikulttuurisessa työyhteisössä.

Huom! Hammastekniikan perustutkintoon hakeutuvan on hyvä 
huomioida, että ala kuuluu SoRa-lainsäädännön alaisuuteen.

Hammastekniikan 
perustutkinto
Hammaslaborantti

Alan työtehtävät
• suuhun sijoitettavien lääkin-

nällisten laitteiden kuten esim. 
hammasproteesien ja-kojeiden 
valmistaminen

• myynti- ja konsultointitehtävät

Työnantajia
• yksityiset hammaslaboratoriot
• hammastarvikeliikkeet

Työhön liittyviä vaatimuksia
• hyvät käden hienomotoriset 

taidot
• teknislooginen ajattelu
• kolmiulotteinen hahmottaminen
• nopeus ja tarkkuus

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• hyvät yhteistyötaidot
• asiakaspalveluhenkisyys
• pitkäjänteisyys
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Kosmetologi, Kosmetiikkaneuvoja

Kauneudenhoitoalalla opiskellaan erilaisten hoitojen tekemistä, 
tuote- ja raaka-ainetuntemusta, ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa, 
terveysliikuntaa sekä ravintotietoutta. Voit valmistua kosmetolo-
giksi tai kosmetiikkaneuvojaksi.

Alalla työskentelyä rajoittavat tekijät:
Voit tarkistaa tutkintoon liittyvät, opiskelijaan kohdistuvat vaati-
mukset Opintopolusta. Kosmetologin työ on keskiraskas työ, jolla 
on taipumus lisätä hartiaseudun staattista jännitystä. 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 edis-

tävien hoitojen suunnittelu ja 
toteutus

• ohjaaminen ihonhoitotuotteiden 
valintaan ja käyttöön, kotihoidon 
ohjaus

• kauneudenhoitoalan myynti-, 
konsultointi ja koulutustehtävät

Työhön liittyviä vaatimuksia
• normaali fyysinen kunto ja  

hyvä psyykkinen tasapaino
• palveluhenkisyys ja sisäinen 

yrittäjyys
Henkilökohtaiset ominaisuudet
• hyvät vuorovaikutustaidot
• sosiaalisuus
• kyky työskennellä eri-ikäisten  

ja erilaisten ihmisten parissa

Työnantajia
• hoitolat, kylpylät
• monialaiset kauneudenhoito-  

alan yritykset
• oma yritys
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Koulutus tarjoaa monipuolisia valmiuksia työskennellä teknolo-
gia-alan eri tehtävissä. Tutkinnon suorittaneella on valitsemansa 
kone- ja tuotantotekniikan osaamisalan erikoisosaamista ja val-
miuksia oppia erilaisia teknologia-alan taitoja työtehtävien mukaan. 
Koulutukseen voi hakea peruskoulu- tai yo-pohjalta.

Kone ja tuotantotekniikan 
perustutkinto
Asennuksen ja automaation osaamisala (koneasentaja) • 
Tuotantotekniikan osaamisala (koneistaja & levyseppähitsaaja)

Koneistaja

Koneistajat valmistavat metallista ja muista materaaleista erilaisia 
koneiden ja laitteiden osia sekä muita kappaleita sorvaamalla, 
jyrsimällä, poraamalla ja hiomalla. 

Alan työtehtävät
• koneiden ja laitteiden osien teknis-

ten piirustusten mukainen valmistus 
käsikäyttöisillä ja tietokoneohjatuilla 
työstökoneilla

Työnantajia
• metallialan yritykset, joissa valmis-

tetaan mittatarkkoja tuotteita eri 
teollisuuden aloille

• eri teollisuuden ja liikenteen alojen 
asennus- ja kunnossapitoyritykset  

• oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia
• koneiden ja laitteiden toiminnan ja 

rakenteen tuntemus sekä käyttötaito
• eri materiaalien ja valmistustekniikoi-

den käyttötaito
• koneenpiirustusten lukutaito
• tietokoneohjattujen koneiden käyttö-

taito (NC-tekniikka ja robotiikka)

• osien ja osakokonaisuuksien valmistus 
manuaalisilla tai numeerisesti ohjatuil-
la työstökoneilla

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

että miehille

Alan vaatimukset
Voit tarkistaa tutkintoon liittyvät, 
opiskelijaan kohdistuvat vaatimukset 
Opintopolun sivuilta.
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Levyseppähitsaaja

Levyseppähitsaaja on monitaitoinen metallialan ammattilainen, joka 
taitaa sekä levysepän että hitsaajan työtehtävät. Hän hallitsee eri 
metallien kuten teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin 
hitsaamisen.

Alan työtehtävät
• metallituotteiden valmistus käsikäyt-

töisillä ja tietokoneohjatuilla levytyö-  
ja hitsauslaitteilla

• teräsrakenteiden ja alumiinin hitsaus

Työnantajia
• metallialan yritykset, joissa valmis-

tetaan mittatarkkoja tuotteita eri 
teollisuuden aloille

• teräsrakenteiden asennus- ja  
hitsausyritykset mm. rakennusteolli-
suudessa ja telakoilla

• oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia
• koneiden ja laitteiden toiminnan ja 

rakenteen tuntemus sekä käyttötaito
• eri materiaalien ja valmistustekniikoi-

den käyttötaito
• 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

Koneasentaja

Koneasentaja on metallialan ammattilainen, joka kokoaa ja asentaa 
paikalleen koneita ja laitteita. Koneasentajat tarkastavat asennet-
tavat osat ja komponentit sekä tekevät niihin tarvittavat muutokset. 
He huolehtivat koekäytöstä ja tarvittavista huolloista. Koneasentajat 
osaavat itse valmistaa pienimuotoisia osia ja laitteita.

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

Työnantajia
• metallialan yritykset, joissa valmis-

tetaan mittatarkkoja tuotteita eri 
teollisuuden aloille

• eri teollisuuden ja liikenteen alojen 
asennus- ja kunnossapitoyritykset

Työhön liittyviä vaatimuksia
• työpiirustusten mukaisten osien val-

mistus eri menetelmillä ja laadunvar-
mistusmittausten tekeminen

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

täminen suunnittelussa ja työstörato-
jen valmistuksessa

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

että miehille
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Laborantit tekevät laboratorioissa käytännön töitä, joita ovat esi-
merkiksi liuosten valmistaminen, näytteiden käsittely ja mittaukset. 
Työhön kuluu myös tulosten käsittelyä ja laskemista. Laborantit työs-
kentelevät teollisuuden ja tutkimuslaitosten laboratorioissa.

Alan työskentelyä rajoittavat tekijät:
Laboratorioalalla ja alan koulutuksessa toimivalla henkilöllä ei saa 
olla sellaisia sairauksia, jotka laboratoriotyöskentelyssä vaarantai-
sivat hänen oman tai muiden lähellä työskentelevien terveyden tai 
turvallisuuden. Alalla voi joutua tekemisiin allergiaa aiheuttavien 
kemikaalien kanssa, mikä alalle aikovan on otettava huomioon.

Alan työtehtävät
• laadunvalvonta
• tuotteiden kehittämiseen liittyvät 

tehtävät
• tutkimukseen liittyvät tehtävät
• teollisuuden prosesseihin liitty-

vät tehtävät

Työhön liittyviä vaatimuksia
• ongelmanratkaisutaito
• kyky oppia jatkuvasti uutta
• matemaattiset ja tietotekniset 

taidot
• kyky noudattaa suullisia ja  

kirjallisia ohjeita
• kiinnostus luonnontieteisiin

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

ryhmässä että itsenäisesti
• Alan työskentelyä rajoittavat 

tekijät

Laboratorioalan 
perustutkinto
Laborantti 
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Luonto ja ympäristöalan 
perustutkinto 
— Uusi tutkinto!
Luonto-ohjaaja • Luonto- ja ympäristöneuvoja • 
Ympäristönhoitaja • Luonnonvaratuottaja 

Luonto- ja ympäristöalan ympäristömyönteinen toiminta kohdistuu 
ympäristön hoitoon ja kunnossapitoon sekä luonnon monipuoliseen 
hyödyntämiseen. Luonto- ja ympäristöyrittäjyydellä on huomattavaa 
kasvupotentiaalia kaupungeissa. Kasvupotentiaalia on erityisesti 
luontomatkailun ja luonnontuotteiden tuotteistamisen parissa. 
Luonto- ja ympäristöalan ammattilaisilla on vahva osaaminen ympä-
ristön ja luonnon monipuoliseen sekä kestävään hyötykäyttöön. 

Uudesta tutkinnosta ja sen toteuttamisesta Stadin ammattiopistossa 
löydät osoitteesta stadinammattiopisto.fi.

Työnantajia
• Puutarhaliikkeet
• Kaupungin ympäristönhoito
• Järjestöt
• Luontokoulut
• Hyvinvointiyritykset 
• Luontomatkailuyritykset
• 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 

Alan työtehtävät
• luontoretkiohjaajan tehtävät 

matkailualalla 
• ympäristönkunnostukseen liitty-

vät tehtävät ulkoilualueilla 
• luonto- ja ympäristöalaan kuulu-

vat ohjaus- ja neuvontatehtävät  
• luonnontuotteiden valmistami-

nen ja valmistukseen ohjaaminen
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Autonkuljettaja

Alan työtehtävät
• kuorma-autonkuljettajan  

tehtävät

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

Työnantajia
• julkinen sektori
• kaupan ala
• teollisuus
• maanrakennusala

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• huolellisuus ja täsmällisyys
• hyvä fyysinen kunto

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Alan työtehtävät
• jakelukuljetukset
• runkokuljetukset
• massatavarakuljetukset
• ulkomaan kuljetukset

Työnantajia
• julkinen sektori
• teollisuus
• maanrakennusala
• kaupan ala
• oma yritys

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

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• huolellisuus ja täsmällisyys
• hyvä fyysinen kunto

Linja-autonkuljettaja

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

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

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• huolellisuus ja täsmällisyys
• hyvä fyysinen kunto

Työnantajia
• julkinen sektori
• henkilöliikennealan yritykset

Logistiikan perustutkinnossa voit erikoistua joko kuljetus- tai 
varastopalveluihin. 

Autonkuljettajan, yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ja linja-autonkul-
jettajan koulutukset antavat perusvalmiudet autonkuljettajan amma-
tissa toimimiseen. Koulutus antaa myös mahdollisuuden suuntautua 
erilaisiin kuljetusammatteihin, kuten jakelu-, maansiirto-, puutavara-, 
maantie- ja linja-autokuljetuksiin.  Logistiikan perustutkintoon ha-
keutuvan on hyvä huomioida, että ala kuuluu SoRa-lainsäädännön 
alaisuuteen.

Logistiikan perustutkinto
Autonkuljettaja • Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja •
Linja-autonkuljettaja • Varastonhoitaja

Varastonhoitaja

Alan työtehtävät
• varastoinnin hallinta
• materiaalivirtojen hallinta
• jakelun hallinta

Työhön liittyviä vaatimuksia
• organisointitaito
• asiakaspalvelutaidot
• yhteistyötaidot
• päätetyöskentelytaidot

Varastonhoitajan osaamisalassa  opiskellaan perustiedot varas-
toalan  työtehtävistä, jotka voivat vaihdella  suurestikin varastojen 
koosta tai  varastoitavista tuotteista riippuen.

Työnantajia
• julkinen sektori
• kaupan ala
• teollisuus

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• huolellisuus
• oma-aloitteisuus
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Lääkealan perustutkinnon suorittaneella lääketeknikolla on laa-
ja-alaiset tietotekniikan ja logistiikan ammatilliset perusvalmiudet 
lääkealan eri tehtäviin.

Lääkealan perustutkintoon hakeutuvan on hyvä huomioida, että ala 
kuuluu SoRA-lainsäädännön alaisuuteen.

Alan työtehtävät
• 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 ja lääkeyritykset
• lääketukkukaupat

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• hyvät vuorovaikutustaidot
• yhteistyökyky ja oma-aloitteisuus
• organisointikyky ja 

järjestelmällisyys
• tarkkuus ja huolellisuus
• joustava asenne

Työhön liittyviä vaatimuksia
• tuki- ja liikuntaelimistön riittävä 

toiminnallisuus
• asiakaspalvelutaidot
• keskittymiskyky
• eettisyys

Lääkealan 
perustutkinto 
Lääketeknikko
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Matkailupalvelujen tuottaja suunnittelee ja toteuttaa ohjelmapalve-
luja luonto-, kulttuuri-, terveys- ja liikuntamatkailijoille. Matkailupal-
velujen tuottajaksi valmistunut suunnittelee ohjelmia esimerkiksi 
hotellin asiakkaille ja huolehtii ohjelmajärjestämisestä.

Alan työtehtävät
• matkailualan erilaiset 

asiakaspalvelutehtävät
• ohjelma- ja oheispalvelujen 

markkinointi, myynti ja toteutus
• asiakkaiden opastaminen ja 

ohjaus
• matkailualan tietoja viestintätek-

niikan käyttö
• matkailupalveluissa tarvitta-

vien eläimien, välineiden sekä 
varusteiden hoitaminen ja 
huoltaminen

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

teematapahtumayritykset

Työhön liittyviä vaatimuksia
• 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

Matkailualan 
perustutkinto
Matkailupalvelujen tuottaja
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Maanmittausalan 
perustutkinto
Kartoittaja

Kartoittajat ovat maastomittauksen ja karttojen valmistuksen 
monipuolisia ammattilaisia. He kartoittavat maastoa ja pitävät mit-
taustulosten avulla karttoja ajan tasalla. Kartoittajat merkitsevät 
maastoon uusien rakennusten, katujen ja teiden sijainnin raken-
nustyön aikana.

Alan työtehtävät
• maaston kartoitus ja karttojen 

laatiminen
• rakennusten, katujen ja teiden 

sijainnin merkitseminen maastoon
• suunnitelma-asiakirjojen laatimi-

nen ja ylläpitäminen
• ilmakuvaukset ja 

maaperätutkimukset
• laserkeilaus ja keilausaineiston 

käsittely tietokoneella

Työnantajia
• kuntien kaavoitus-, rakennus-  

ja mittausosastot
• Maanmittauslaitos
• alan yksityiset yritykset

Työhön liittyviä vaatimuksia
• vastuullisuus
• tarkkuus ja laatuvaatimusten 

noudattaminen
• kyky työskennellä yksin ja 

tiimissä
• vuorovaikutus- ja asiakas - 

palvelutaidot
• karttojen lukutaito

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• oma-aloitteisuus
• matemaattiset taidot, erityisesti 

geometriset taidot
• kokonaisuuksien ymmärtäminen
• pitkäjänteisyys ja kärsivällisyys
• halu liikkua ulkona luonnossa



Kuvallisen ilmaisun osaamisalalla 
erikoistumispolkuja on:
• Digitaalinen viestintä
• Valokuva
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Media-alan perustutkinto antaa sinulle valmiudet toimia laaja-alai-
sesti media-alan työtehtävissä. Media-alalta voit löytää oman 
polkusi, jos sinua kiinnostaa esim. liikkuva kuva, animaatio-, ääni- tai 
valokuvatuotanto, pelien tai mainosten toteuttaminen, tapahtumien 
järjestäminen, tapahtumatekniikka, webdesign, graafinen suunnit-
telu, printtimediajulkaisujen toteuttaminen, digitaalisetjulkaisut tai 
valokuvaus. 

Stadin ammattiopisto tarjoaa opetusta kaikkiin media-alan perus-
tutkinnon neljään osaamisalaan. Osaamisalat ovat audiovisuaalisen 
viestinnän osaamisala, julkaisutuotannon osaamisala ja painotuotan-
non osaamisala ja kuvallisen ilmaisun osaamisala.

Mediaalan ja kuvallisen 
ilmaisun perustutkinto,  
Mediapalvelujen toteuttaja 
Audiovisuaalinen viestinnän osaamisala • 
Julkaisutuotannon ja painoviestinnän osaamisala • 
Kuvallisen ilmaisun osaamisala

Erikoistumispolkuja media-alan 
tutkinnossa on seuraavasti:
• Animaatio
• Mediatuottaminen
• Julkaisu-ja painotuotanto
• Liikkuva kuva
• Peligrafiikka
• Pelinkehitys
• Tapahtumatekniikka 
•Visuaaliset efektit
• Äänituotanto
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Julkaisutuotannon ja painoviestinnän osaamisala

Julkaisutuotannon osaamisalalla suunnitellaan ja toteutetaan pai-
netun ja sähköisen viestinnän mediatuotteita eri jakelukanavissa 
julkaistavaksi. Painoviestinnän osaamisalalla opiskellaan kattavasti 
erilaisia painoviestinnän menetelmiä. Opit valokuvausta ja kuvan-
käsittelyä sekä tekemään verkkojulkaisuja ja erilaisia painotuotteita 
ammattiohjelmistoilla ja -kalustolla. 

Koulutuksen tavoitteena on antaa perustaidot toimia media-tuottei-
den toteuttajana. Koulutuksessa perehdyt alalla käytettäviin julkai-
suohjelmiin, graafiseen suunnitteluun, animaatioon sekä erilaisiin 
tulostus- ja jälkikäsittelymenetelmiin.
  
Ohjelmistot ja materiaalit ovat pääosin englanninkielisiä, joten riittä-
vä kielitaito on edellytyksenä opinnoissa etenemiselle

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
• sommitelukyky, hyvä värisilmä   

ja värinäkökyky
• tietotekniset taidot
• paineensietokyky
• asiakaspalvelu- ja  

vuorovaikutustaidot

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• tarkkuus ja huolellisuus
• oma-aloitteisuus ja joustavuus
• yhteistyökyky
• visuaalisuus

Audiovisuaalinen 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, tulos-
tamisesta ja graafisesta ilmaisusta.
 
Koulutuksessa opit käyttämään ammattikuvaus- ja äänityskalustoa 
sekä piirto-, kuvankäsittely- ja animointiohjelmia.
 
Opinnoissasi huomioidaan valitsemasi erikoistumispolkun osaamis- 
tarpeet. Opintoihisi voi sisältyä ohjelmointia, värimäärittelyä, tapahtu-
mien toteuttamista,  elokuvaamista jne.

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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Kuvallisen ilmaisun osaamisala 

Kuvallisen ilmaisun osaamisala tarjoaa polkuja ammattialueille, 
joissa osaamista tarvitaan erityisesti visuaalisessa ilmaisussa. Näitä 
ammattialueita ovat esimerkiksi digitaalinen viestintä, jossa graafi-
sen suunnittelun osaaminen on keskeistä, sekä valokuvaus.
 
Kuvallisen ilmaisun osaamisalalla saat laaja-alaisen pohjan me-
dia-alan tuotteiden tekoon: visuaalisiin ja audiovisuaalisiin toteutuk-
siin. Koulutuksessa opit käyttämään ammattikalustoa, ammattiohjel-
mistoja ja toimit asiakaskontaktitilanteissa. 
 
Digitaaliseen viestintään suuntautuessasi rakennat verkko- ja mo-
biilijulkaisuja sekä digitaalisia mainoksia. Voit valita, paneudutko 
visuaaliseen ulkoasuun vai ohjelmointiin, molempia taitoja tarvitaan, 
jotta digitaalisia julkaisuja voidaan toteuttaa. Työskentely on usein 
tiimityötä, jossa visuaaliset ja tekniset osaajat toimivat yhteistyössä.
 
Valokuvaukseen suuntautuessasi perehdyt monipuolisesti valoku-
van eri osa-alueisiin ja täydennät osaamistasi myös liikkuvan kuvan 
osaamisella.

Alan työtehtävät
• valokuvaus ja   

kuvankäsittely
• digitaalisten julkaisujen  

toteuttaminen
• markkinointi- ja   

viestintätehtävät

Työantajia
• valokuvaamot
• mediatalot
• ohjelmistotalot
• mainos- ja viestintätoimistot
• kansainväliset työyhteisöt

Työhön liittyviä vaatimuksia
• asiakaspalvelu- ja vuoro- 

vaikutustaidot
• visuaalisuus ja luovuus
• tietotekniset taidot
• paineensietokyky

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• oma-aloitteisuus ja joustavuus
• yhteistyökyky
• visuaalisuus
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Prosessiteollisuuden 
perustutkinto
Prosessinhoitaja 

Prosessiteollisuus on merkittävä työllistäjä Suomessa. Prosessin-
hoitajat työskentelevät muuan muassa juoma- ja jätevedenpuhdis-
tamoissa, energiantuotannossa lämpö- ja sähkövoimalaitoksissa, 
kemiantehtaissa sekä elintarvike- ja lääketehtaissa. Voit syventyä 
opinnoissa joko kemianteollisuuden tai biotekniikan osaamisalueelle.

Alan työtehtävät
• käyttö- ja valvontatehtävät
• prosessilaitteiden käyttö ja 

seuranta
• prosessin ohjaus erilaisilla 

tietokonejärjestelmillä

Työnantajia
• öljynjalostamot
• vesilaitokset
• energiantuotanto
• maaliteollisuus
• lääkeaineteollisuus

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• vastuullisuus
• täsmällisyys
• huolellisuus

Pintakäsittelyalan 
perustutkinto
Maalari (rakennusmaalauksen osaamisala)

Maalarit työskentelevät uudisrakennuksilla ja saneerauskohteissa 
sekä maalaus- ja rakennusliikkeissä.

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
• vuorovaikutus- ja 

asiakaspalvelutaidot
• kyky työskennellä yksin ja 

ryhmässä
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Puuteollisuuden perustutkinto
Puuseppä (puusepänteollisuuden osaamisala)

Puuseppä valmistaa huonekaluja ja muita käyttöesineitä sekä höyläys-
tuotteita, kuten listoja ja lautoja. Hän valmistaa ja asentaa myös ovia ja 
ikkunoita. Apuna puuseppä käyttää työpiirroksia.

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 tarve
• kyky työskennellä itsenäisesti ja 

ryhmässä

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• oma-aloitteisuus
• hyvät asiakaspalvelu- ja 

vuorovaikutustaidot
• sitoutuneisuus työhön
• hyvä yleiskunto
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Talonrakentaja,  
uudisrakentamisen suuntautumisvaihtoehto

Työhön liittyviä vaatimuksia
• rakennuspiirustusten lukutaito
• rakennusmateriaalien tuntemus
• työvälineiden ja -koneiden käyttötaito
• eri työvaiheisiin liittyvien työtehtävien 

hallinta

Työhön liittyviä vaatimuksia
• työvälineiden ja -koneiden käyttötaito
• eri korjausrakentamisen työvaiheisiin 

liittyvien työtehtävien hallinta, esimer-
kiksi rakennusten kosteus- ja home-
vaurioiden korjaustaito

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• riittävän hyvä fyysinen kunto
• vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaito
• kyky itsenäiseen työskentelyyn ja 

tiimityöhön

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• riittävän hyvä fyysinen kunto
• vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaito
• kyky itsenäiseen työskentelyyn ja 

tiimityöhön

Talonrakentaja
korjausrakentamisen suuntautumisvaihtoehto

Rakennusalan perustutkinto
Talonrakennuksen osaamisala • Talonrakentaja

Talonrakentajat työskentelevät uudis- ja korjausrakennustyömailla. 
Rakennusalan ammattilaiset hoitavat eri työvaiheet perustustöistä 
sisustus- ja viimeistelytöihin saakka. Työtä tehdään itsenäisesti tai 
työryhmissä muiden kanssa.

Alalla työskentelyä rajoittavat tekijät:
Voit tarkistaa tutkintoon liittyvät, opiskelijaan kohdistuvat vaatimuk-
set opintopolusta.

Alan työtehtävät
• talon perustusten rakentamine
• runkorakentaminen
• ulkoverhoustyöt
• sisävalmistusviaheen työt
• perustusten sekä ala- ja 

välipohjien home- ja 
kosteusvauriokorjaukset

• rungon ja yläpohjan korjaukset
• sisätilojen palo- ja 

kosteuskorjaukset
• vesikaton home- ja 

kosteuskorjuakset
• purkutyöt

Työnantajia
• uudistuotantoon tai korjaus-

rakentamiseen erikoistuneet 
rakennusliikkeet

• urakoitsijoiden yritykset
• rakennustuoteteollisuus
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Ravintola ja cateringalan 
perustutkinto
Kokki • Tarjoilija

Kokki

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto antaa monipuoliset 
valmiudet ruoanvalmistus-, tarjoilu-, myynti- ja asiakaspalvelutehtä-
viin. Alalla vaaditaan palveluhenkisyyttä, vastuullisuutta, oma-aloit-
teisuutta ja luotettavuutta. Koulutuksen tavoitteena on kasvattaa 
yhteistyökykyisiä ammattilaisia, joilla on valmiudet työskennellä 
sekä kotimaassa että ulkomailla. Voit valmistua alalta tarjoilijaksi tai 
kokiksi.

Kokit tuntevat elintarvikkeet ja raaka-aineet ja osaavat valmistaa 
niistä maukasta, ravitsevaa ja terveellistä ruokaa kaikille asiakkail-
leen. Kokit hallitsevat niin yksittäisten annosten kuin suurten ruoka-
määrien esillepanon.

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
• henkilöstöravintolat ja - 

ravintolaketjut
• sairaalat ja muut hoitolaitokset
• hotellit ja muut majoitusliikkeet
• matkustaja- ja rahtialukset

Työhön liittyviä vaatimuksia
• ammatin keskeisten tietojen   

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   
käytettäviä raaka-aineita
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Tarjoilija

Tarjoilijat pitävät huolta asiakastiloista, laittavat esille myytäviä 
tuotteita ja myyvät ja tarjoilevat asiakkaille tuotteita ja palveluja. He 
palvelevat sekä yksittäisiä asiakkaita että asiakasryhmiä.

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
• henkilöstöravintolat ja 

henkilöstöravintolaketjut
• pubit, yökerhot, diskot ja 

musiikkibaarit
• hotellit ja muut majoitusliikkeet
• junien ravintolat ja matkustaja- ja 

rahtialukset

Työhön liittyviä vaatimuksia
• ammatin keskeisten tietojen  

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 
(huom! Opintopolussa oma hakukohde)

Stadin ammattiopistossa on tarjolla kaksi erillistä sosiaali- ja ter-
veysalan perustutkintoa. Lähihoitajan perustutkinnon lisäksi on 
meneillään uusi perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinnon suorittanut lahihoitaja on sosiaalihuol-
lon ammattihenkilölaissa ja terveydenhuollon ammattihenkilölaissa 
nimikesuojattu ja sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoi-
suusehdot täyttävä ammattihenkilö (Valvira).

Alan työtehtävät
• sosiaali- ja terveysalan hoito- ja 

huolenpitotehtävät
• sosiaali- ja terveysalan kasvatus- 

ja kuntoutustehtävät
• akuuttihoidon ja ensihoidon työ-

tehtävät (perustason ensihoidon 
suuntautumisvaihtoehto)

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 tilanteissa ja vuoro-
kauden eri aikoihin

Puhtaus ja kiinteistöpalvelualan 
perustutkinto
Kiinteistönhoitaja 
(kiinteistöhoidon osaamisala)

Kiinteistönhoitaja tekee kiinteistöjen hoitotöitä ja teknisten järjes-
telmien hoitotöitä, joita ovat rakennusten lämmitys-, vesi-, viemä-
röinti- ja ilmanvaihtojärjestelmien käyttö, huolto ja seuranta. Lisäksi 
töihin kuuluu sähkö- ja automaatiojärjestelmien seuranta, erilaiset 
rakennustekniset työt sekä pihojen ja viheralueiden hoitotyöt. Kiin-
teistönhoitaja toimii tehtävissään asiakaslähtöisesti, vastuullisesti ja 
tuloksellisesti.

Alan työtehtävät
• kiinteistön huoltotyöt
• teknisten järjestelmien hoitotyöt
• sähkö-, automaatio- ja valvonta-

järjestelmien seuranta
• pihojen ja viheralueiden hoitotyöt

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

Työhön liittyviä vaatimuksia
• kyky työskennellä itsenäisesti
• vastuullisuus
• tarkkuus
• ajokortti

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• oma-aloitteisuus
• vuorovaikutus- ja 

asiakaspalvelutaidot
• työhön sitoutuneisuus
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Lähihoitaja • Lähihoitaja, perustason ensihoidon osaamisala 
(huom! Opintopolussa oma hakukohde)

Huom! Perustason ensihoito 
(kokeilu) korvaa entisen 
ensihoidon osaamisalan.

Alalla työskentelyä rajoittavat 
tekijät
• sellaiset psyykkiset sairaudet, 

jotka estävät käytännön tehtäviin 
tai työssäoppimiseen osallis-
tumisen, kuten ajankohtainen 
hoitamaton psykoosi tai vaikea 
toimintakykyä laskeva masennus

• tuki- ja liikuntaelimistön sairau-
det ja vammat sekä krooniset 
ihottumat, jotka rajoittavat 
toimintakykyä ja 

• estävät toimimisen käy-
tännön tehtävissä tai 
työssäoppimispaikalla

• veriteitse tarttuva sairaus 
saattaa rajoittaa sijoittumista 
käytännön tehtäviin ja työpaikal-
la tapahtuvaan 

• työssäoppimiseen
• päihteiden ongelmakäyttö tai 

päihderiippuvuus

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

palvelunt uottajat

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 tilanteissa ja vuoro-
kauden eri aikoihin

Lähihoitaja erikoistuu johonkin 
seuraavista työelämän alueista 
valitsemalla osaamisalaopinnot:
• ensihoidossa
• kuntoutuksessa
• lasten ja nuorten hoidossa ja 

kasvatuksessa
• mielenterveys- ja päihdetyössä
• sairaanhoidossa ja 

huolenpidossa
• suun terveydenhoidossa
• vammaistyö
• ja vanhustyössä.
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Sähköasentaja

Sähkö- ja automaatioalan koulutuksesta voi valmistua sähköasen-
tajaksi tai automaatioasentajaksi. Sähköalalla vaaditaan loogista 
päättelykykyä, näppäryyttä, suurta vastuuntuntoa ja huolellisuutta, 
jotta asennukset ja laitteet toimivat turvallisesti.

Alan työtehtävät
• teollisuuden sähköasennukset ja 

käyttöönotto
• teollisuuden sähkölaitteiden huolto ja 

kunnossapito
• liike- ja asuinkiinteistöjen sähköasennukset 

ja käyttöönotto
• liike- ja asuinkiinteistöjen sähköasennusten 

huolto ja kunnossapito

Työnantajia
• energia-alan yritykset
• ympäristöpalveluyritykset
• isot teollisuuslaitokset
• sähköurakoitsijat
• oma yritys

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• yhteistyökyky
• looginen päättelykyky
• hyvä keskittymiskyky
• huolellisuus ja vastuullisuus

Työhön liittyviä vaatimuksia
• yhteistyökyky eri toimijoiden kanssa
• sähköalan säädösten tuntemus
• sähköasennustekniikan hallinta
• kyky toimia yksin ja ryhmän jäsenenä
• normaali fyysinen kunto

Alalla työskentelyä rajoittavat tekijät
• näön heikkous 
• värinäön haitat

Automaatioasentaja

Alan työtehtävät
• teollisuuden automaatioasennukset ja 

käyttöönotto
• liike- ja asuinkiinteistöjen automaatioasen-

nukset ja käyttöönotto
• teollisuuden automaatiolaitteiden huolto ja 

kunnossapito
• kaupan- ja logistiikka-alan automaatiolaittei-

den asennus, huolto ja kunnossapito

Työnantajia
• energia-alan yritykset
• ympäristöpalveluyritykset
• isot teollisuuslaitokset
• sähköurakoitsijat
• oma yritys

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

Työhön liittyviä vaatimuksia
• yhteistyökyky eri toimijoiden kanssa
• sähköalan säädösten tuntemus
• sähköisten automaatiojärjestelmien 

tuntemus
• kyky toimia yksin ja ryhmän jäsenenä
• normaali fyysinen kunto

Alalla työskentelemistä rajoittavat tekijät
• näön heikkous 
• värinäön haitat

Sähkö ja automaatioalan 
perustutkinto
Sähköasentaja • Automaatioasentaja
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Artesaani (Verhoilija)

Verhoilija pehmustaa, päällystää, uudelleenverhoilee ja entisöi 
vanhoja huonekaluja. Verhoilijan ammatti on käsityöammatti, joten 
verhoilijalta vaaditaan kädentaitoja, muoto- ja tyylitajua, yrittämisen 
halua sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Artesaani (Sisustaja)

Opiskelija suuntautuu joko verhoiluun tai sisustukseen.

Sisustajan töihin kuuluvat sisärakennustyöt, maalaus- ja päällystys-
työt sekä kalusteiden rakentaminen ja sisustusverhoilutyöt.

Alan työtehtävät
• lattia- ja seinäpintojen päällystäminen 

(maalaus ja tapetointi)
• verhojen ja sisustustekstiilien suunnit-

telu ja ompelu
• sisärakennustyöt
• kiintokalusteiden kokoaminen ja 

asentaminen

Työnantajia
• saneerausyritykset
• rakennusalan yritykset
• keittiökaluste- ja 

rakennustarvikeliikkeet
• sisustusmyymälät
• oma yritys

Alan työtehtävät
• kalusteiden verhoilu
• kalusteiden entisöintityöt

Työnantajia
• verhoomot
• museot
• huonekaluteollisuus
• 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

Työhön liittyviä vaatimuksia
• käsityötaidot
• materiaalituntemus
• yrittäjähenkisyys
• tyylitaju

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot
• tarkkuus
• kyky työskennellä itsenäisesti
• vastuullisuus

Taideteollisuusalan perustutkinto
Artesaani (Sisustus- ja verhoilualan osaamisala)



Alan työtehtävät
• uudisrakentamiseenliittyvät 

ilmanvaihtoasennukset
• korjausrakentamiseen liittyvät 

ilmanvaihtoasennukset
• ilmanvaihtojärjestelmien huoltotyöt
• ilmanvaihtojärjestelmien säätötyöt
• ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät kana-

vaosien valmistustyöt

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• oma-aloitteisuus
• hyvä yleiskunto
• työhön sitoutuneisuus

Ilmanvaihtoasentaja

Ilmanvaihtoasentaja osaa tehdä uudisrakennuksen ilmanvaihto-
järjestelmiin liittyviä kanavistoja ja laiteasennuksia piirustusten ja 
työselitysten mukaisesti. Hän osaa myös valmistaa ilmanvaihtojär-
jestelmiin liittyvät kanavaosat.

Työnantajia
• ilmanvaihto (LVI) alan yritykset
• LVI-alan tukkuyritykset
• kiinteistöhuoltoyritykset
• oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia
• laaja alan yleisnäkemys
• hyvät kädentaidot
• kyky soveltaa tietoa
• kyky työskennellä itsenäisesti
• asiakaspalvelutaidot
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Talotekniikan perustutkinto
Putkiasentaja • Ilmanvaihtoasentaja • 
Tekninen eristäjä • Kylmäasentaja • Rakennuspeltiseppä

Talotekniikan koulutuksen saaneet ammattilaiset työskentelevät 
seuraavissa ammateissa:



Alan työtehtävät
• uudisrakentamiseen liittyvät 

kylmäasennukset
• korjausrakentamiseen liittyvät 

kylmäasennukset
• kylmäjärjestelmien huoltotyöt

Työnantajia
• kylmäalan yritykset
• kylmäalan tukkuyritykset
• oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia
• laaja alan yleisnäkemys
• hyvät kädentaidot
• kyky soveltaa tietoa
• kyky työskennellä itsenäisesti
• hyvät asiakaspalvelut

Kylmäasentaja

Kylmäasentaja osaa tehdä kylmälaitoksen laite- ja putkistoasennuk-
set piirustusten ja työselitysten mukaisesti. Hän asentaa, säätää, 
korjaa ja huoltaa kylmälaitteet sekä käyttää yleisimpiä mitta- ja testi-
laitteita.
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Henkilökohtaiset ominaisuudet
• oma-aloitteisuus
• hyvät asiakaspalvelutaidot
• työhön sitoutuneisuus
• hyvä yleiskunto

Alan työtehtävät
• uudisrakentamiseen liittyvät vesi-, läm-

mitys- ja viemärilaiteasennukset
• korjausrakentamiseen liittyvät vesi-, 

lämmitys- ja viemärilaiteasennukset
• vesi-, lämmitys- ja viemärilaiteasen-

nusten huoltotyöt
• vesi- ja lämmitysjärjestelmien 

säätötyöt

Putkiasentaja

Putkiasentaja osaa tehdä uudisrakentamiseen ja korjausrakentami-
seen liittyviä vesijohto-, viemäri- ja lämmitysverkoston asennus- ja 
huoltotöitä. Ne tehdään piirustusten ja työselitysten mukaisesti.

Työnantajia
• putki (LVI) alan yritykset
• LVI-alan tukkuyritykset
• kiinteistöhuoltoyritykset
• oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia
• laaja alan yleisnäkemys
• hyvät kädentaidot
• kyky soveltaa tietoa
• kyky työskennellä itsenäisesti

Tekninen eristäjä

Rakennuspeltiseppä

Eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen osaamisalan suorittanut 
tekninen eristäjä osaa tehdä rakennusten ulkovaippaan liittyviä 
ohutlevytöitä piirustusten ja asennusohjeiden mukaisesti. Tekninen 
eristäjä osaa lisäksi asentaa taloteknisiin järjestelmiin ja prosessite-
ollisuuteen liittyvät eristeet pinnoitteineen.

Rakennuspeltiseppä osaa tehdä rakennusten ulkovaippaan liittyviä 
ohutlevytöitä piirustusten ja asennusohjeiden mukaisesti.

Alan työtehtävät
• Uudisrakentamiseen liittyvät 

eristystyöt
• Korjausrakentamiseen liittyvät 

eristystyöt
• Eristystöihin liittyvät huolto-, korjaus- 

ja pinnoitustyöt

Työnantajia
• Eristysalan yritykset
• LVI-alan tukkuyritykset
• Oma yritys

Työhön liittyviä vaatimuksia
• Hyvät kädentaidot
• Kyky työskennellä itsenäisesti
• Kyky työskennellä korkealla

Alan työtehtävät
• Uudisrakentamiseen liittyvät 

rakennuspeltityöt 
• Korjausrakentamiseen liittyvät 

rakennuspeltityöt 
• Peltikaton huolto- ja korjaustyöt

Työnantajia
• Rakennuspeltialan yritykset 
• Eristysalan yritykset 
• Itsenäinen yrittäjä

Työhön liittyviä vaatimuksia
• Hyvät kädentaidot
• Kyky työskennellä itsenäisesti
• Kyky työskennellä korkealla

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• Oma-aloitteisuus
• Asiakaspalvelutaidot
• Työhön sitoutuneisuus
• Hyvä yleiskunto

Henkilökohtaiset työvälineet, 
jotka tulee hankkia ennen opiskelun 
aloittamista
• Laskin
• Muistiinpanovälineet

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• Oma-aloitteisuus
• Asiakaspalvelutaidot
• Työhön sitoutuneisuus
• Hyvä yleiskunto

Henkilökohtaiset työvälineet, 
jotka tulee hankkia ennen opiskelun 
aloittamista
• Laskin
• Muistiinpanovälineet

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• Oma-aloitteisuus
• Hyvät asiakaspalvelutaidot
• Työhön sitoutuneisuus
• Hyvä yleiskunto

Henkilökohtaiset työvälineet, 
jotka tulee hankkia ennen opiskelun 
aloittamista
• Laskin
• Muistiinpanovälineet

Alan vaatimukset
Voit tarkistaa tutkintoon liittyvät, 
opiskelijaan kohdistuvat vaatimukset 
Opintopolun sivuilta.



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
• kykyä työskennellä yksin ja tiimissä
• kolmiulotteisuuden hahmottaminen 

sekä esineissä että rakennuksissa
• matemaattiset taidot, erityisesti  

geometriset taidot

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• kärsivällisyys
• pitkäjänteisyys tehdä samasta  

kohteesta useita eri versioita
• kyky ymmärtää kokonaisuuksia
• vastuullisuus
• tarkkuus

Henkilökohtaiset työvälineet, 
jotka tulee hankkia ennen opiskelun 
aloittamista
• suhdeviivain
• muistitikku
• laskin, josta löytyy trigonometriset 

funktiot
• kansio, muistiinpanovälineet

Alan työtehtävät
• teknisen alan piirustuksien 

ja asiakirjojen tekeminen ja 
ylläpitäminen

• avustavat työtehtävät 
suunnittelutoimistossa

• mallintaminen ja visualisointi
• rakennusmallien päivittäminen
• projektisihteerin työtehtävät
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Teknisen suunnittelun 
perustutkinto 
Suunnitteluassistentti

Suunnitteluassistentin työtehtäviä ovat piirustusten ja asiakirjojen laati-
minen ja ylläpitäminen sekä rakennus-, LVI-, sähkö-, kone- tai infra-alan 
mallintaminen CAD-ohjelmien ja muiden tietokoneohjelmien avulla.

Alalla työskentelyä rajoittavat tekijät:  
Värinäön heikkous ja värisokeus vaikeuttavat työskentelyä 
CAD-ohjelmilla.



Mittatilausompelija

Modisti

Mittatilausompelija valmistaa naisten vaatteita mittatilaustyönä. Hän 
hallitsee ateljeetyyppisten vaatteiden suunnittelun ja valmistuksen ja 
tuntee materiaalit sekä pukeutumisen trendit. 

Modisti valmistaa päähineitä ja muita asusteita. Hän suunnittelee ja 
valmistaa tuotteita huovasta, kankaasta, nahasta, turkiksesta ja alan 
erikoismateriaaleista.

Alan työtehtävät
• muotialan asiakaspalvelutehtävät 
• naisten vaatteiden suunnittelu ja 

valmistus

Alan työtehtävät
• vaatetusalan asiakaspalvelutehtävät
• asusteiden suunnittelu ja valmistus

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

Työnantajia
• teatterit
• puvustamot
• hattuliikkeet
• tavaratalot
• oma yritys
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Tekstiili- ja muotialan työhön 
liittyviä vaatimuksia
• kädentaidot
• estetiikan taju
• asiakaspalvelutaidot
• hyvät vuorovaikutustaidot
• paineensietokyky

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• oma-aloitteisuus
• joustavuus
• luovuus
• organisointikyky

Tekstiili- ja muotialan perustutkinto antaa laaja-alaiset perusvalmiu-
det toimia alan työtehtävissä. Opiskelija osaa palvella asiakkaita ja 
vastaanottaa tilaustöitä, hän on yhteistyö- ja verkostoitumistaitoi-
nen, toimii vastuullisesti, kustannustietoisesti ja noudattaa työelä-
män pelisääntöjä. Opiskelijalla on perusosaaminen muodin alalla 
toimimisesta sekä asusteiden, sisustustekstiilien tai vaatteiden 
valmistuksesta, muokkauksesta, korjauksesta sekä niiden hoidosta 
ja huollosta. 

Tekstiili ja muotialan 
perustutkinto
Vaatetusompelija • Vaatturi •
Modisti • Sisustusompelija



Sisustustekstiilien valmistaja 

Sisustustekstiilien valmistaja valmistaa sisustustekstiilejä ja 
-tuotteita. Hän tuntee erilaiset sisustusmateriaalit ja -tyylit ja osaa 
soveltaa niitä asiakkaan toiveiden mukaan.

Vaatturi

Vaatturi valmistaa vaatteita vaatturityönä. Hän hallitsee miesten 
vaatteiden valmistuksen ja tuntee materiaalit sekä pukeutumisen 
trendit.

Alan työtehtävät
• tekstiili- ja muotialan 

asiakaspalvelutehtävät, 
• sisustustekstiilien suunnittelu ja 

valmistus

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

Alan työtehtävät
• muotialan asiakaspalvelutehtävät
• miesten vaatteiden suunnittelu ja 

valmistus

Työnantajia
• pukuvuokraamot
• teatterit
• vaatturiliikkeet
• tavaratalot
• oma yritys
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Muotiassistentti

Muotiassistentti toimii muodin alalla assistentin tehtävissä. Hän 
hyödyntää tietoa muodin ja muotoilun historiasta sekä uusimpia trendejä 
ja visuaalisuutta työtehtäviensä mukaisesti. Hän ymmärtää vaatteen 
valmistuksen prosessin ja tekee yksinkertaisia ompelutehtäviä.

Alan työtehtävät
• muotialan asiakaspalvelutehtävät ja 

avustavat tehtävät

Työnantajia
• pr-toimistot
• lehtien toimitukset
• stylistit
• tavaratalot
• oma yritys

Ompelija

Ompelija valmistaa sisustustuotteita, vaatteita ja asusteita sarjatuo-
tannon eri vaiheissa. Hän osaa tulkita työohjeita sekä hallitsee alan 
koneet ja laitteet.

Alan työtehtävät
• sarjatuotteiden valmistus

Työnantajia
• ompelimot
• kangaskaupat
• oma yritys
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Alan vaatimukset:
Värisokeus voi vaikeuttaa opiskelua ja alalla toimimista. Värisokeu-
teen on kuitenkin nykyään saatavissa apuvälineitä, kuten mobiili-
laitteiden värianalyysi-applikaatioita ja värinäkökykyä parantavia 
erikoislaseja.

Alan työtehtävät
• palvelimien asennus, konfigurointi ja 

käyttöönotto
• tietoliikennelaitteiden ja -kaapelointien 

asennustehtävät
• tietokoneiden huolto- ja asennus- 

tehtävät
• konfigurointi- ja ohjelmointitehtävät
• it-tuki, tietoliikennelaitteiden myynti-

tehtävät ja asiakaspalvelu

Työnantajia
• laitteiden asennuksiin, huoltoon ja 

korjaukseen erikoistuneet yritykset
• konsultointiyritykset
• tietoliikenneoperaattorit
• alan tukku- ja vähittäiskaupat
• virastojen ja yritysten IT-osastot

Työhön liittyviä vaatimuksia
• valmius uuden teknologian opiskeluun 

ja tietojen päivittämiseen
• englanninkielisten ohjeiden lukutaito
• alan ammattisanaston tuntemus
• tiedonhakutaito
• kädentaidot

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• oma-aloitteinen asenne ja 

yhteistyökyky
• keskittymiskyky ja tarkkaavaisuus
• looginen ajattelutapa
• tiedon etsintäkyky
• halu oppia uutta

ICT-asentaja

Alan työtehtävät
• elektroniikkaa sisältävien laitteiden 

testaus-, huolto- ja korjaustyöt
• av-järjestelmien asennustyöt
• antenni- ja kaapelointiasennukset
• elektroniikkaa sisältävien laitteiden 

valmistus
• kulutuselektroniikan myyntitehtävät ja 

asiakaspalvelu

Työnantajia
• elektroniikka-alan yritykset
• alan vähittäiskaupat

Työhön liittyviä vaatimuksia
• valmius uuden teknologian opiskeluun 

ja tietojen päivittämiseen
• englanninkielisten ohjeiden lukutaito
• alan ammattisanaston tuntemus
• tiedonhakutaito
• kädentaidot

Henkilökohtaiset ominaisuudet
• oma-aloitteinen asenne ja 

yhteistyökyky
• keskittymiskyky ja tarkkaavaisuus
• looginen ajattelutapa
• tiedon etsintäkyky
• motivaatio oppia uutta

Elektroniikkasentaja

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnosta valmistutaan elekt-
roniikka-asentajaksi tai ICT-asentajaksi. Opintojen alussa voit valita 
jommankumman kahdesta suuntautumisvaihtoehdosta.

Tietoja tietoliikennetekniikan 
perustutkinto
Elektroniikkasentaja • ICT-asentaja
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Työnantajia
• yksityiset turvallisuusalan yrityk-

set kuten vartioimisliikkeet
• alan yksityiset 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
• oma-aloitteisuus
• hyvä fyysinen ja psyykkinen kun-

to ja terveet elämäntavat

Alan työtehtävät
• vartiointi- ja 

järjestyksenvalvontatehtävät
• aulapalvelutehtävät
• turvatarkastustehtävät
• myymäläturvallisuustehtävät
• turvasuojaustehtävät, kuten 

turvajärjestelmien asennuskunto 
ja terveet elämäntavat

Turvallisuusalan perustutkinto
Turvallisuusvalvoja

Alalla työskentelyä rajoittavat tekijät:
Hakijalta edellytetään nuhteetonta taustaa. Opiskelijaksi hyväksy-
tyiltä pyydetään turvallisuusselvitys poliisiviranomaiselta. Valinta 
on ehdollinen, kunnes opiskelijaksi otettu esittää lääkärinlausunnon 
alalle soveltuvuudesta (T-lomake) ja poliisiviranomainen on todennut 
hakijan turvallisuusalalle sopivaksi.



Abraham Wetterin tien 
toimipaikka, Herttoniemi
Kone- ja tuotantotekniikka, 
rakennusala, VALMA, 
WooDoo nuorten työpaja
Abraham Wetterin tie 4, 
00810 Helsinki 

Hattulantien 
toimipaikka, Vallila
Sosiaali- ja terveysala: 
lähihoitajat, välinehuoltoala, 
VALMA, perusopetukseen 
valmistava opetus, Strada-
VALMA, perus opetuksen 
valmistava opetus
Hattulantie 2, 00550 Helsinki

Holkkitien toimipaikka,
Roihupelto
Logistiikka-ala 
Holkkitie 5, 00880 Helsinki

Ilkantien toimipaikka,
Etelä-Haaga
Autoala, VALMA
Ilkantie 3, 
00400 Helsinki

Kullervonkadun 
toimipaikka, Käpylä
Media-ala: julkaisu- ja 
painotuotanto, prosessi-
teollisuus, VALMA, Media-
kylpylä nuorten työpaja 
Kullervonkatu 11, 
00610 Helsinki

Latokartanontien 
toimi paikka, Ala-Malmi
Sosiaali- ja terveysala: 
perustason ensihoito, 
lähihoitajat
Latokartanontie 16, 
00700 Helsinki

Meritalon toimipaikka,
Merihaka
Hius- ja kauneudenhoitoala, 
tekstiili- ja muotiala 
Haapaniemenkatu 7–9, 
00530 Helsinki

Muotoilijankadun 
toimipaikka, Arabia
Media-ala: audiovisuaalinen 
viestintä
Muotoilijankatu 3, 
00560 Helsinki

Myllypuron toimipaikka,
Myllypuro
Puhtaus- ja kiinteistö-
palveluala, pintakäsittelyala 
ja VALMA 
Vuokkiniemenkatu 30 / 
Kontulantie 1, 00920 Helsinki

Onnentien toimipaikka, 
Käpylä
Laboratorioala
Onnentie 18, 00600 Helsinki

Prinsessantien toimipaikka,
Roihuvuori
Elintarvikeala, sosiaali- ja 
terveysala, ravintola- 
ja cateringala, matkailuala, 
VALMA 
Prinsessantie 2, 00820 
Helsinki

Pälkäneentien toimipaikka,
Vallila
Turvallisuusala
Pälkäneentie 20,  00510 Helsinki

Savonkadun toimipaikka,
Pasila
Hius- ja kauneudenhoitoala 
Savonkatu 4, 00520 Helsinki

Sturenkadun toimipaikka,
Vallila
Maanmittausala, puu-
teollisuusala, teknisen 
suunnittelun ala (suunnittelu-
assistentit), sähkö- ja 
automaatioala, talotekniikan 
ala, tieto- ja tietoliikenne-
tekniikka, taideteollisuusala 
ja VALMA 
Nilsiänkatu 3, Nilsiänkatu 6,
Sturenkatu 18–22, 00510 
Helsinki

Vilppulantien toimipaikka,
Malmi
Hammastekniikan ala, 
sosiaali- ja terveysala,
lääkeala ja VALMA
Vilppulantie 14, 00700 
Helsinki

Sininen Verstas,
nuorten työpaja
Annankatu 19, 00120 
Helsinki

Villa Ullas, nuorten työpaja
Kallvikinniementie 6, 
00980 Helsinki

Työelämä- ja 
oppisopimuspalvelut
Asiakaspalvelu s-posti:
oppisopimus@hel.fi
p. 09 310 88431
Teollisuuskatu 23, 00510 
Helsinki
oppisopimus.hel.fi

– – –

VALMA-koulutusta ja 
nuorten työpajatoimintaa 
tarjotaan myös muissa 
oppimisympäristöissä.

Oppaan tiedot tarkistettu 
marraskuussa 2017.

Pidätämme oikeuden 
muutoksiin.

Ajantasaiset tiedot 
stadinammattiopisto.fi

Toimipaikat
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Stadin ammattiopiston hakutoimistosta saat tietoa, 
neuvontaa ja ohjausta koulutukseen hakeutumisesta. 
Voit kysyä tietoa eri opiskelu- ja tutkinnonsuorittamis-
mahdollisuuksista sähköpostitse tai puhelimitse. Vaih-
toehtoisesti voit käydä hakutoimistossa paikan päällä 
tapaamassa opintosihteeriä tai opinto-ohjaajaa.

Hakutoimisto
09 310 89318
hakutoimisto@edu.hel.fi
Hattulantie 2, 1.krs, 00550 Helsinki
PL 3905, 00099 Helsingin kaupunki

Hakutoimisto on avoinna
ma–to 9.00–15.00 ja pe 9.00–14.30.

Haku-
toimisto
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Mikä on sun 
next level?

Joku päivä aion olla:

 lähihoitaja
 
 modisti
 lääketeknikko
 ei mitään hajua

 @nextlevelhelsinki #nextlevelhelsinki

NEXT
LEVEL
Mitä peruskoulun
jälkeen?
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