Stadin ammatti- ja
aikuisopisto

Stadin AO
Opitaan yhdessä
etsimällä, osallistumalla ja
oivaltamalla!

Suomen suurin ammattiopisto

17 000 opiskelijaa
27 perustutkintoa – yli 50 eri ammattia
Jokaisella opiskelijallamme on
oma yksilöllinen ja joustava opintopolku.
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Parturi

Kampaaja

Puuseppä
Luonto-ohjaaja
Tourism activities organizer

Leipuri-kondiittori

Suunnitteluassistentti

Koneasentaja
Koneistaja
Koneautomaatioasentaja
Levyseppähitsaaja

Mediapalvelujen
toteuttaja
Matkailupalvelujen tuottaja
Vastaanottovirkailija

Kiinteistönhoitaja

Kartoittaja

Sähköasentaja
Automaatioasentaja

Kosmetologi
Kosmetiikkaneuvoja

Turv allisuusvalvoja

Näihin ammatteihin meillä voi valmistua

Sisustustekstiilien
valmistaja
Mittatilausompelija
Modisti
Elektroniikka-asentaja
Muotiassistentti
Vaatturi
ICT-asentaja

Prosessinhoitaja
Kivirakentaja

Kodinhuoltaja
Toimitilahuoltaja

Elintarvikkeiden
valmistaja

Maalari

Varastonhoitaja

verhoilu tai sisustusalan
Artesaani

Hammaslaborantti

Linja-autonkuljettaja

Talonrakentaja

Kokki
Tarjoilija

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Välinehuoltaja

Lääketeknikko

Lähihoitaja

Kiinteistönhoitaja

Ajoneuvoasentaja
Pienkonekorjaaja
Autokorinkorjaaja
Automyyjä
Automaalari
Varaosamyyjä

Perustason
ensihoitaja

Kylmäasentaja
Tekninen eristäjä
Putkiasentaja
Ilmanvaihtoasentaja
Rakennuspeltiseppä

Laborantti

Autonkuljettaja

Stadin AO on hyvä valinta!
• Saat ammatin

• Pääset jo opintojen aikana mukaan työelämään
• Tekemisen kautta oppiminen on innostavaa ja näkyvää
• Saat tuntumaa yrittäjyydestä

• Voit hakea opiskelemaan ulkomaille osan opinnoistasi
• Saat valmiuksia (tietoa ja taitoa) jatko-opintoihin
• Voit yhdistää lukio-opinnot ammatillisiin opintoihin

• Tarjoamme tukea oppimiseen liittyvissä haasteissa tai pulmissa
• Jos sinulla on harrastus, osaamista tai muita mielenkiinnonkohteita, voit
hyödyntää niitä ammatillisissa opinnoissa
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Perustutkinnon sisältö
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Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma
(HOKS)
Jokaisella opiskelijalla on
oma henkilökohtainen
opintopolku. 
Opintoihin voi sisältyä:
 Ammattilukiopolku

 Urheilijan polku
 Kansainvälisyyspolku
 Huippuosaajapolku

 Yrittäjyyspolku
Huom! Perustutkinnon voi suorittaa osin tai kokonaan myös oppisopimuksella.
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Ammattilukio
Kaikissa perustutkinnoissa voi suorittaa lukio-opintoja ammatillisten
opintojen rinnalla.

Voit ilmoittautua ammattilukioon, kun
• haluat opiskella lisää yleissivistäviä aineita
• sinulla on riittävät perustiedot opiskeltavista lukioaineista
• olet valmis sitoutumaan lukioaineiden opiskeluun kahdesti viikossa koko
opiskeluajan (kaksoistutkinto)
Lue lisää: https://stadinao.fi/hae-opiskelijaksi/ammattilukio/
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Urheilijan ammatillinen koulutus
• Stadin AO:lla on erityinen koulutustehtävä urheilijoiden ammatillisen peruskoulutuksen
järjestämiseksi.

Opinnot ja urheilu käytännössä

• Aamupäivisin toteutettavaa valmennusta järjestetään yhteistyössä
pääkaupunkiseudun urheiluakatemian eli Urhean lajiryhmissä sekä
oppilaitoksessa.
• Opiskelijat valitaan yleisvalmennukseen sekä Urhean valmennusryhmiin
vuosittain oman urheilulajin lajiliittopisteytyksen ja valmentajan hyväksynnän
perusteella.
Lue lisää https://stadinao.fi/hae-opiskelijaksi/urheilijan-ammatillinen-koulutus/
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Huomioithan nämä seikat
• Aloilla voi olla terveydentilasuosituksia ja -vaatimuksia
• Ammatissa toimiminen voi olla fyysisesti kuormittavaa

• Osa tutkinnoista kuuluu SoRa –lainsäädännön pariin

Tiedosta vahvuutesi
&
arvosta osaamistasi!
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Tutkintokoulutukseen valmentava
koulutus eli TUVA-koulutus
• Sopii oppijoille, jotka tarvitsevat valmiuksia ja/tai ohjauksellista tukea
siirtyäkseen lukiokoulutukseen tai ammatilliseen koulutukseen.

• TUVA:ssa voi vahvistaa esim. seuraavia opiskelu- ja elämänhallinnan
valmiuksia:
- monipuolisia opiskelutaitoja
- opiskelu/tutkintokielen osaamista
- tietoteknisiä valmiuksia
- hyvinvointi-, yhteiskunta- ja vuorovaikutusosaamista
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• TUVA-koulutuksessa on kaikille yhteinen osa Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot
• Muu yksilöllinen opintopolku suunnitellaan yhdessä, huomioimalla opiskelijan omat
tavoitteet ja osaamistarpeet.
• Opiskelija voi
-

perehtyä ammatteihin ja koulutusaloihin
vahvistaa jatko-opinnoissa tarvittavia perusvalmiuksia, -tietoja ja -taitoja
korottaa perusopetuksen arvosanoja
vahvistaa elämänhallinnan taitoja
osallistua ja valmentautua lukio- ja/tai ammatillisen koulutuksen opintoihin
tutustua työelämään

• Koulutuksen laajuus on 38 viikkoa ja suoritusaika enintään yksi vuosi.
• Opintoihin voi hakea ja ne voi aloittaa joustavasti kesken lukuvuoden.
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Stadin AO
Tervetuloa tutustumaan!
stadinao.fi - avoimet ovet - Hakijan opas
Hae kevään 2022 yhteishaussa
opintopolku.fi
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Autoalan pt
Ajoneuvoasentaja - pienkonekorjaaja autokorinkorjaaja - automaalari varaosamyyjä
Ilkantien toimipaikka (Haaga)

Autoalan ammattilaiset huolehtivat ajoneuvokaluston
kunnosta ja siten kuljetusten ja liikenteen toimivuudesta.
Työpaikkoja
• autoliikkeet
• huoltamot
• erikois- ja hyötyajoneuvokorjaamot
• autoteollisuus
• oma yritys

13

Elintarvikealan pt
Leipuri-kondiittori
Prinsessantien toimipaikka (Roihuvuori)
Työtehtäviä
• ruokaleipä-, kahvileipä-, eines- ja konditoriatuotteiden
valmistus, esimerkiksi pullat, leivät, pasteijat, kakut ja
leivokset
• leipomotuotteiden pakkaaminen, varastointi ja myynti
Työpaikkoja
• leipomot
• konditoriat
• kahvilat
• ravintolat
• pitopalveluyritykset
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Elintarvikealan pt
Elintarvikkeiden valmistaja
Prinsessantien toimipaikka (Roihuvuori)
Työtehtäviä

• valmistaa pientuotannossa tai teollisessa prosessissa
erilaisia elintarvikkeita
• elintarvikkeiden pakkaaminen ja myyntitehtävät
Työpaikkoja

•
•
•
•

elintarvikealan yritykset
elintarviketeollisuus
tukkuliikkeet
vähittäiskaupat

15

Hammastekniikan pt
Hammaslaborantti (SoRa-tutkinto)
Vilppulantien toimipaikka (Malmi)
Hammaslaborantti valmistaa käsityönä esimerkiksi hammasproteeseja asiakkaille.
Lisäksi hän myy tuotteita ja konsultoi
Työpaikkoja
• hammaslaboratoriot
• hammastarvikeliikkeet
Työhön liittyviä vaatimuksia
• hyvät käden hienomotoriset taidot
• teknislooginen ajattelukyky
• kolmiulotteinen hahmottaminen
• nopeus ja tarkkuus
Huom! SoRa-lainsäädännön mukaisesti tietyillä aloilla on erikseen määriteltyjä soveltuvuusehtoja
tai rajoituksia opiskelemaan valituille mm. terveydentilaan ja rikostaustaan liittyen.
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Hius- ja kauneudenhoitoalan pt
Parturi - kampaaja
Savonkadun (Pasila) ja Meritalon (Merihaka) toimipaikat
Työtehtäviä
• hiusalan palvelujen tuottaminen: hiusten
hoidon ja muotoilun suunnittelu ja toteutus
• ohjaaminen hiustenhoito- ja
muotoilutuotteiden valintaan sekä
kotihoidon ohjaus
• hiusalan myynti-, konsultointi- ja
koulutustehtävät

Työpaikkoja
• oma yritys
• parturiliikkeet ja kampaamot
• monialaiset hius- ja
kauneudenhoitoalan yritykset
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Hius- ja kauneudenhoitoalan pt
Kosmetologi ja kosmetiikkaneuvoja
Meritalon (Merihaka) ja Vilppulantien (Malmi) toimipaikat

• suunnittelee ja toteuttaa kauneutta ja terveyttä edistäviä ja
ylläpitäviä hoitoja kasvoille, käsille, jaloille ja vartalolle
• työskentelee kauneudenhoitoalan myynti-, konsultointi- ja
koulutustehtävissä
• ohjaa asiakkaita ihonhoitotuotteiden valinnassa ja käytössä
Työpaikkoja
• hoitolat ja kylpylät
• monialaiset kauneudenhoitoalan yritykset
• oma yritys
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Kone- ja
tuotantotekniikan pt
Koneautomaatioasentaja - koneasentaja koneistaja - levyseppähitsaaja
Abraham Wetterin tien toimipaikka (Herttoniemi)

Työtehtäviä
• koneiden ja laitteiden asennustyöt, kunnossapito ja valmistus
• koneiden ja laitteiden metalliosien valmistus teknisten
piirustusten mukaisesti
• metallituotteiden valmistus metallilevytyö- hitsauslaitteilla
Työpaikkoja (suuntautumisesta riippuen)
• teknologiateollisuuden metallialan yritykset, joissa valmistetaan
tuotteita eri teollisuuden aloille
• konepajat, metalliverstaat, telakat ja rakennustyömaat
• korjaamot, varikot tai teollisuuskoneiden ja -laitteiden asennusja huoltoalan yritykset
• oma yritys
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Laboratorioalan pt
Laborantti
Kullervonkadun toimipaikka (Käpylä)
Työtehtävät laboratorioissa
• laadunvalvonta
• tuotteiden kehittämiseen liittyvät tehtävät
• tutkimukseen liittyvät tehtävät
• teollisuuden prosesseihin liittyvät tehtävät
Työpaikkoja
• teollisuuden laboratoriot (esim. kemian-, lääke- ja
elintarviketeollisuus)
• tutkimuksen laboratoriot
• tuotekehityksen laboratoriot
• julkisen sektorin laboratoriot
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Logistiikan pt
Autonkuljettaja – yhdistelmäajoneuvonkuljettaja –
linja-autonkuljettaja (SoRa-tutkintoja) Varastonhoitaja
Holkkitien toimipaikka (Roihupelto)

• Kuljetuspalvelun koulutus antaa perusvalmiudet autonkuljettajan
ammatissa toimimiseen. Koulutuksessa voi myös suuntautua
erilaisiin kuljetusammatteihin, kuten jakelu-, maansiirto-, puutavara-,
maantie- ja linja-autokuljetuksiin.
• Varastonhoitaja hallitsee perustiedot varastoalan työtehtävistä,
kuten varastoinnista, materiaalivirroista ja jakelusta. Työtehtävät
voivat vaihdella suuresti varastojen koosta tai varastoitavista
tuotteista riippuen
Työpaikkoja
• julkinen sektori ja kaupan ala
• teollisuus
• maanrakennusala
• oma yritys
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Luonto- ja ympäristöalan pt
Luonto-ohjaaja
Prinsessantien toimipaikka (Roihuvuori)
Työtehtävät

• luonto- ja ympäristöalaan kuuluvat ohjaus- ja
neuvontatehtävät
• luonto-ohjaajan tehtävät luontomatkailualalla
• ympäristönkunnostukseen liittyvät tehtävät viher- ja
ulkoilualueilla
Työpaikkoja

•
•
•
•

Järjestöt ja luontokoulut
hyvinvointiyritykset ja luontomatkailuyritykset
oma yritys
kaupunkien ympäristönhoito
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Lääkealan pt
Lääketeknikko (SoRa-tutkinto)
Vilppulantien toimipaikka (Malmi)
Työtehtäviä
• lääkkeiden oikeaan käsittelyyn ja varastointiin liittyvät
työtehtävät
• tavaratilaukset ja tavaroiden vastaanotto
• lääkkeiden pakkaamiseen ja jakeluun liittyvät työtehtävät
• toimisto- ja kassatyöskentely, asiakaspalvelu
• markkinointi ja tuoteneuvonta
Työpaikkoja
• apteekit, sairaala-apteekit
• lääkekeskukset ja lääkeyritykset
• lääketukkukaupat

Huom! Tietotekninen osaaminen on työssä tärkeää.
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Maanmittausalan pt
Kartoittaja
Sturenkadun toimipaikka (Vallila)

Työtehtäviä
• maaston kartoitus sekä karttojen laatiminen ja
ylläpitäminen
• rakennusten, katujen ja teiden sijainnin merkitseminen
maastoon
• suunnitelma-asiakirjojen laatiminen ja ylläpitäminen
• ilmakuvaukset ja maaperätutkimukset
• laserkeilaus ja keilausaineiston käsittely tietokoneella
Työpaikkoja
• kuntien kaavoitus-, rakennus- ja mittausosastot
• Maanmittauslaitos
• alan yksityiset yritykset
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Matkailualan pt
Matkailupalvelujen tuottaja
Prinsessantien toimipaikka (Roihuvuori)
Työtehtäviä
• suunnittelee ja toteuttaa ohjelmapalveluja luonto-, kulttuuri-,
terveys- ja liikuntamatkailijoille
• markkinoi, myy ja toteuttaa ohjelmapalveluja
• opastaa ja ohjaa asiakkaita
Työpaikkoja
•
•
•
•
•

matkailukeskukset
ohjelma- tai oheispalveluyritykset
hotellit ja kylpylät
maatilamatkailuyritykset
erilaiset seikkailu- ja teematapahtumayritykset
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Matkailualan pt
Vastaanottovirkailija
Prinsessantien toimipaikka (Roihuvuori)

Työtehtäviä
• toimii erilaisin liikeideoin toimivien majoitusliikkeiden
asiakaspalvelutehtävissä.
• tekee asiakkaiden huonevarauksia, sisään kirjaamisen
ja lähtöselvityksen
• tuntee yrityksen liikeidean sekä alueen
matkailupalvelut ja osaa suositella ja neuvoa
matkailijoita.
Työpaikkoja
• hotellit ja muut majoitusliikkeet
• kylpylät
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Media-alan ja
kuvallisen ilmaisun pt
Mediapalvelujen toteuttaja
Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala - Muotoilijankadun toimipaikka (Arabia)
• suunnitellaan, toteutetaan ja tuotetaan erilaisia mediatuotteita kuten pelejä, mainoksia, animaatioita,
tapahtumia ja lyhytelokuvia
• opiskellaan perustiedot videosta, äänestä, valokuvasta, animoinnista, vedostamisesta ja graafisesta
ilmaisusta
Työnantajia
• Mediatalot ja tuotantoyhtiöt
• tapahtumatuotantoyritykset
• pelitalot
• mainos- ja viestintätoimistot
• äänistudiot ja teatterit

Muotoi
lijankatu
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Media-alan ja
kuvallisen ilmaisun pt
Mediapalvelujen toteuttaja
Kuvallisen ilmaisun osaamisala - Kullervonkadun toimipaikka (Käpylä)
• tarjoaa polkuja ammattialueille, joissa osaamista tarvitaan erityisesti visuaalisessa suunnittelussa
• opinnoissa painottuvat graafinen suunnittelu ja kuvan tekemisen eri menetelmät, kuten piirustus ja maalaus,
valokuvaus tai digitaalinen grafiikka
Työnantajia: valokuvaamot, mediatalot, ohjelmistotalot, mainos- ja viestintätoimistot

Käpylä
Julkaisutuotannon ja painoviestinnän osaamisalat - Kullervonkadun toimipaikka (Käpylä)
• suunnitellaan ja toteutetaan painetun ja sähköisen viestinnän mediatuotteita eri jakelukanaviin
• perehdytään erilaisiin painoviestinnän menetelmiin
• perehdytään julkaisuohjelmiin, graafiseen suunnitteluun, valo- ja videokuvaukseen, kuvankäsittelyyn,
animointiin, tulostamiseen ja viimeistelyyn
Työnantajia: digipainot, mediatalot, mainos- ja viestintätoimistot, lehti- ja kirjakustantamot
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Pintakäsittelyalan pt
Maalari
Myllypuron toimipaikka (Myllypuro)
Työtehtäviä
• 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)
• Opinnoissa voi syventyä biotekniikan tai kemianteollisuuden
osaamisalueelle

• Prosessinhoitaja 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 lämpö- ja sähkövoimalaitoksissa
• elintarvike-, kemia- ja lääkeaineteollisuus
• vesilaitokset jne.
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Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt
Kiinteistönhoitaja
Myllypuron toimipaikka (Myllypuro)
Työtehtäviä
• kiinteistön huoltotyöt
• kiinteistöteknisten järjestelmien hoitotyöt
• kiinteistöjen sähkö-, automaatio- ja ilmanvaihtojärjestelmien
seuranta
• pihojen ja viheralueiden hoitotyöt
• asiakaspalvelu
Työpaikkoja
• kiinteistöpalveluyritykset
• isännöintiyritykset
• siivousliikkeet
• teollisuus- ja tuotantoyritykset
• kunnat ja valtio
• oma yritys
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Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan pt
Kodinhuoltaja - toimitilahuoltaja
Prinsessantien toimipaikka (Roihuvuori)
Työtehtäviä
• ylläpitosiivous ja perussiivous
• tekstiili-, vuode- ja ruokahuoltotehtäviä
• erilaisten asiakkaiden avustaminen päivittäisissä
toiminnoissa
• asiakaspalvelu
Työpaikkoja
• kiinteistöpalveluyritykset
• siivous- ja kotipalveluyritykset
• kunnat ja valtio
• yksityiset työnantajat
• oma yritys
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Puuteollisuuden pt
Puuseppä
Sturenkadun toimipaikka (Vallila)
Työtehtäviä
• valmistaa huonekaluja ja muita käyttöesineitä sekä
höyläystuotteita, kuten listoja ja lautoja
• valmistaa sisustuspuusepän tuotteita
• valmistaa ja asentaa myös ovia ja ikkunoita
Työpaikkoja
• puutuotealan yritykset
• puusepänteollisuus
• oma yritys
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Rakennusalan pt
Talonrakentaja
Abraham Wetterin tien toimipaikka (Herttoniemi)

Talonrakentaja - kivirakentaja
Myllypuron toimipaikka (Myllypuro)

Talonrakentajan työtehtävät
• rungon ja yläpohjan rakentaminen ja korjaus
• sisätilojen rakentaminen
• sisätilojen palo- ja kosteuskorjaukset
• vesikaton home- ja kosteuskorjaukset
• purkutyöt
Kivirakentajan työtehtävät
• rakennuskivituotteiden valmistus ja asennus
• rakennustyömaan perustusvaiheen työt
• sisustuskivien asennus
• tulisijojen asennus
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Ravintola- ja catering-alan pt
Kokki - tarjoilija
Prinsessantien toimipaikka (Roihuvuori)

Työtehtäviä
• ruokien suunnittelu ja valmistaminen
• tilausten vastaanotto, tarjoilu, laskutus
• astiahuolto ja työtilojen puhtaanapito
• myynti- ja asiakaspalvelutehtävät

Työpaikkoja
• ravintolat ja ravintolaketjut
• kahvilat ja kahvilaketjut
• henkilöstöravintolat ja ravintolaketjut
• hotellit ja muut majoitusliikkeet
• pubit, yökerhot, diskot ja musiikkibaarit
• junien ravintolat ja matkustaja- ja rahtialukset
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Sosiaali- ja terveysalan pt
Lähihoitaja (SoRa-tutkinto)
Hattulantien, Teollisuuskadun ja Vilppulantien toimipaikat
Lähihoitaja työskentelee hoito- huolenpito-, kasvatus- ja kuntouttavissa
tehtävissä eri-ikäisten ja eri elämän-vaiheessa olevien ihmisten
kanssa.
Työpaikkoja ovat mm. päiväkodit, hammaslääkäriasemat,
kuntoutuskeskukset, sairaalat, kotihoito ja terveyskeskukset.
Perusopintojen jälkeen erikoistutaan johonkin seuraavista:
• ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen
• Jalkojenhoito
• lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
• mielenterveys- ja päihdetyö
• sairaanhoito ja huolenpito
• suunhoito
• vammaistyö
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Sosiaali- ja terveysalan pt
Perustason ensihoidon osaamisala /
perustason ensihoitaja (SoRa-tutkinto)
Vilppulantien toimipaikka (Malmi)
Perustason ensihoitaja osaa kohdata ensihoitopotilaan ja arvioida
hänen tilaansa. Hän hoitaa potilasta sairauskohtauksissa ja
vammautumisessa. Ammatissa edellytetään erilaisten
viestintälaitteiden käytön hallintaa, potilaan edun mukaista toimintaa
sekä nopeaa sopeutumista erilaisiin tilanteisiin.

Työpaikkoja
• ensihoitopalvelua tarjoavat yritykset
• pelastuslaitosten ensihoitopalveluyksiköt
• kotihoito
• terveyskeskusten päivystysvastaanotot
Huom! Koulutukseen voi hakea toistaiseksi vain jatkuvassa
haussa – hakuprosessi sisältää soveltuvuuskokeet.
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Sähkö- ja automaatioalan pt
Sähköasentaja - automaatioasentaja
Sturenkadun ja Pälkäneentien toimipaikat (Vallila)
Sähköasentaja työskentelee rakennusten sähköasennus- ja
teollisuussähköasennustehtävissä sekä niiden rakennus- ja
muutostöissä.
Automaatioasentaja tekee teollisuus- ja kiinteistöautomaation
asennus-, huolto- ja korjaustöitä.
Työpaikkoja
• energia-alan yritykset
• isot teollisuuslaitokset
• Sähköurakoitsijat
• ympäristöpalveluyritykset
• oma yritys
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Taideteollisuusalan pt
Artesaani, sisustus tai verhoilu
Sturenkadun toimipaikka (Vallila)
Sisustaja
• suunnittelee sisustuskokonaisuuksia
• tekee myyntistailauksia sekä toteuttaa lavasteita ja
näyttelyrakenteita
• maalaa ja tapetoi lattioita ja seiniä
• toteuttaa erilaisia sisustusompelutöitä
Työpaikkoja
• rakennusyritykset
• sisustusmyymälät
• oma yritys

Verhoilija
• verhoilee ja entisöi huonekaluja ja kalusteita
• verhoilee ajoneuvoja (esim. autot ja veneet)
Työpaikkoja
• verhoomot, teatterit
• huonekaluteollisuus
• oma yritys
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Talotekniikan pt
Rakennuspeltiseppä - teknineristäjä ilmanvaihtoasentaja - kylmäasentaja putkiasentaja
Sturenkadun toimipaikka (Vallila)
• Putkiasentaja asentaa ja huoltaa vesijohto-, lämmitys ja
viemärilaitejärjestelmiä ja – laitteita.
• Ilmanvaihtoasentaja asentaa ja huoltaa ilmanvaihtojärjestelmiä.
• Rakennuspeltiseppä valmistaa, suunnittele ja asentaa rakennuksien
vesikatoille sekä julkisivuille katteet ja suojapellitykset.
• Kylmäasentaja asentaa, säätää, huoltaa ja korjaa jäähdytysjärjestelmiä.
• Tekninen eristäjä asentaa kiinteistöjen sekä teollisuuden taloteknisten
järjestelmien eristeet ja pinnoitteet.
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Teknisen suunnittelun pt
Suunnitteluassistentti
Sturenkadun toimipaikka (Vallila)

Työtehtäviä
• teknisen alan piirustuksien ja asiakirjojen tekeminen ja ylläpitäminen
• avustavat työtehtävät suunnittelutoimistossa
• mallintaminen ja visualisointi
• asiakaspalvelu sekä laitteiden ja ohjelmien ylläpito
Huom! Värinäön heikkous ja värisokeus vaikeuttavat työskentelyä CAD-ohjelmilla.
Työpaikkoja
• 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
Mittatilausompelija - sisustustekstiilien
valmistaja - vaatturi - modisti muotiassistentti
Meritalon toimipaikka (Merihaka)
Koulutuksen aikana opiskelija kartuttaa perusosaamisen
• muodin alalla toimimisesta
• asusteiden, sisutustekstiilien tai vaatteiden valmistuksesta,
muokkauksesta ja korjauksesta sekä niiden huollosta ja
hoidosta

Työpaikat valmistus-, myynti-, markkinointi- tai
huoltotehtävissä, tai omassa yrityksessä.
Tarkemmat kuvaukset työtehtävistä löydät hakijan oppaasta.
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Tieto- ja viestintätekniikan pt
Elektroniikka-asentaja - ohjelmistokehittäjä- IT-tukihenkilö hyvinvointiteknologia-asentaja - tietoverkkoasentaja
Sturenkadun toimipaikka (Vallila)
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittanut työskentelee vastuullisesti ja
asiakaslähtöisesti tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä. Hän toimii työ-,
sähkötyö- ja sähköturvallisuusmääräysten sekä salassapitomääräysten mukaisesti.
Alan työtehtävät suuntautumisesta riippuen
• elektroniikkaa sisältävien laitteiden testaus-, huoltot- ja korjaustyöt
• AV-järjestelmien asennustyöt
• antenni- ja kaapelointiasennukset
• elektroniikkaa sisältävien laitteiden valmistus
• kulutuselektroniikan myyntitehtävät ja asiakaspalvelu
• palvelimien asennus, konfigurointi ja käyttöönotto
• tietoliikennelaitteiden ja -kaapelointien asennustehtävät
• tietokoneisen huolto- ja asennustehtävät
• konfigurointi- ja ohjelmointitehtävät
• it-tuki, tietoliikennelaitteiden myyntitehtävät ja asiakaspalvelu
• ohjelmistokehitystehtävät ja kyberturvallisuuteen liittyvät tehtävät
• hyvinvointiteknologiaan liittyvät työt
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Turvallisuusalan pt
Turvallisuusvalvoja (SoRa-tutkinto)
Pälkäneentien toimipaikka (Vallila)

Työtehtäviä
• vartiointi- ja järjestyksenvalvontatehtävät
• aulapalvelutehtävät
• turvatarkastustehtävät
• turvallisuusjärjestelmien asennus ja toteutus
• turvajärjestelmien ylläpito
Työpaikkoja
• yksityiset turvallisuusalan yritykset
• turvallisuusalan viranomaisorganisaatiot
• turvajärjestelmien asennusliikkeet
• lukkoliikkeet
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Välinehuoltoalan pt
Välinehuoltaja (SoRa-tutkinto)
Hattulantien toimipaikka (Vallila)
Työtehtäviä
• 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
Työpaikkoja
• 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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Kiitos!
Tietoa, neuvoa ja ohjausta koulutukseen hakeutumisesta

hakutoimisto(at)edu.hel.fi
p. 09 310 89 318 (ma–pe klo 10–14)

