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P
äätin jo 12-vuotiaana, että minusta tulee autonkuljettaja. Ensin 
mietin linja-autonkuljettajan työtä, mutta ammattiopistossa 
valitsin yhdistelmäajoneuvonkuljettajan opinnot, ja minusta 
tuli rekkakuski. Ammatillisessa oppilaitoksessa sain ajokortin ja 
ammatin samalla kertaa.

Ammatinvalinta oli minulle helppoa, koska ajaminen 
on aina ollut mieluisaa. On hyvä miettiä vaihtoehtoja laajasti ja oman 
kiinnostuksen pohjalta. Minäkin mietin myös veturinkuljettajan ja lentäjän 
työtä. En tykkää olla paikallani, joten liikkuva ja sosiaalinen työ on minulle 
luontevinta.

Koulumenestykseni puolesta olisin voinut mennä lukioon, mutta ysillä 
se ei tuntunut hyvältä vaihtoehdolta. Ajattelen, että voin suorittaa lukion tai 
lähteä jatko-opiskelemaan, kun on sen aika tai siihen on tarvetta. Nyt olen 
mielelläni töissä. On hyvä pohja, jos haluaa opiskella lisää.

Ammattiopistossa oli mahdollisuus tehdä minulle sopiva opintopolku, 
ja olin esimerkiksi paljon töissä jo opiskeluaikana. Opinnot voi suunnitella 
itselle sopiviksi, mutta se vaatii myös opiskelijalta aktiivisuutta. Tutkinnon 
suorittamiseen kuuluu, että on paikalla oppitunneilla. Vaikka välillä tuntui, 
että vain töissä oppii ammattiin, niin olen jo huomannut, että teoriasta on 
käytännön apua työssä. Ammattiopistossa oppi, miksi jotkin asiat tehdään 
tietyllä tavalla esimerkiksi työturvallisuuden takia. 

Viihdyn omassa työssäni ratin takana. Tämä on itsenäistä työskentelyä. 
Vaikka ajan autoa yksin, saan myös olla tekemisissä ihmisten kanssa. 
Rekkakuskin tulee olla reipas ja huolellinen sekä pärjätä ihmisten kanssa. 
Työ vaatii myös oikeanlaista asennetta. Ajan nyt lyhyitä ajoja lähinnä 
pääkaupunkisedulla, koska haluan päästä illaksi kotiin. Näin minulle jää aikaa 
harrastuksiin. Kokeilin reissutyötä, mutta se ei ollut minun juttuni. 

Ammattiopisto on hyvä polku, kun haluaa hankkia ammatin ja päästä 
töihin. Työelämä on näyttänyt, että osaaminen vaatii myös koulun antamaa 
tietoa ja taitoa.

ROOPE JUUTILAINEN

Roope on suorittanut Vantaan ammattiopisto Variassa logistiikan perustutkinnon 
(kuljetuspalvelujen osaamisala) ja valmistunut yhdistelmäajoneuvonkuljettajaksi. 

Hän osallistui ammattitaidon SM-kilpailuun Taitajaan vuonna 2018 ja voitti 
logistiikkalajissa kultaa. Roope valittiin koko kilpailun parhaaksi Taitajien Taitajaksi, 
ja hän on edustanut ammatillista koulutusta vuoden ajan. Tittelin haltija saa 
käyttöönsä vuodeksi auton, joka onkin ollut Roopella ahkerassa ajossa.

4041-0619
Painotuote

Rekkakuskin  
opintopolku

TOTEUTUS:  OSG Viestintä
KANNEN KUVA: Riikka Hurri
PAINOPAIKKA: PunaMusta Oy
PAINOSMÄÄRÄ: 69 000 kpl

Ammattiosaaja-julkaisun  
maksuttomat lisätilaukset  
osoitteesta www.subjectaid.fi.
Tidningen Mitt yrke kan beställas 
kostnadsfritt på www.subjectaid.fi.
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Tässä julkaisussa on ammattiin opiskelevien haastatteluja ja 
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12 14

25

Lue verkkolehti osoitteessa www.ammattiosaaja.fi



 VOIT VALITA 
 PERUSKOULUN JÄLKEEN: 

Ysillä teet isoja valintoja, kun mietit tulevaa ammatinvalintaasi. Menenkö 
ammattiopistoon ja valmistun suoraan ammattiin vai jatkanko 
peruskoulusta lukioon? Yhdistänkö ammatillisen koulutuksen ja lukion? 
Toisinaan kymppiluokka on paras vaihtoehto. Se on kuitenkin varmaa, 
että jokainen löytää oman polkunsa, jonka varrella alakin saattaa vaihtua.

AMMATILLINEN KOULUTUS  
Voit opiskella ja valmistua ammattiin omaan tahtiin. Voit suorittaa ammatillisen perustutkinnon. 
Opiskeluaika voi olla esimerkiksi 3 vuotta. Ammatillisen tutkinnon suorittamisen jälkeen voit jatkaa 
opintojasi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Osaamista voi laajentaa myös suorittamalla 
ammatti- tai erikoisammattitutkinnon.

AMMATILLINEN KOULUTUS + LUKIO  
Voit opiskella omaan tahtiisi ja valmistut ammattiin sekä suoritat ammatillisen perustutkinnon 
ohella ylioppilastutkinnon ja mahdollisesti myös koko lukion oppimäärän. Voit jatkaa opintoja 
esimerkiksi ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. 

LUKIO  
Lukio-opinnot kestävät yleensä 3 vuotta, jonka aikana suoritat lukion ja ylioppilastutkinnon.  
Lukion jälkeen voit hakea ammatilliseen koulutukseen, ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

KYMPPILUOKKA  
Voit korottaa numeroita ja saat lisäpisteitä hakiessasi ammatilliseen koulutukseen.

KANSANOPISTON PITKÄ LINJA  
Opiskelu kestää vuoden. Saat lisäpisteitä hakiessasi ammatilliseen koulutukseen.  
Opiskelu on maksullista.

VALMENTAVA KOULUTUS  
VALMAssa voit valmentautua ammatilliseen koulutukseen ja saat siitä lisäpisteitä yhteishakuun. 
TELMAssa saat valmennusta työhön ja itsenäiseen elämään. 

Miten valmistun     

HUOM!
Kaikkien ammatillisten 
tutkintojen (perustutkinto, 
ammattitutkinto, 
erkoisammattitutkinto) 
suorittamisen jälkeen 
voit jatkaa opiskelua 
korkeakoulutuksessa.
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 MIKÄ ON AMMATILLINEN  
 PERUSTUTKINTO 
Ammatillisessa perustutkinnossa opiskelet ammatilliset taidot valitsemaasi 
ammattiin. Lisäksi saat valmiuksia yrittäjyyteen sekä jatko-opintojen kannalta 
tarpeellisia tietoja ja taitoja. Tutkinnon laajuus lasketaan osaamispisteissä, 
joita on 180.  Voit opiskella oppilaitoksen lisäksi esimerkiksi työpaikoilla, 
oppilaitoksen työmailla tai virtuaalisissa ympäristöissä. 

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON opiskelu on joustavaa ja voit 
tehdä yksilöllisiä valintoja. Oma osaamisesi ratkaisee, miten paljon opiskelet 
ja miten voit opiskella joustavasti omaan tahtiisi sinulle tehdyn suunnitelman 
mukaisesti. 

KAHDEN TUTKINNON opiskelussa yhdistyvät ammatillisen 
perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittamiset. Kokonaisuuteen tulee 
valita vähintään viisi lukion oppiainetta (koskee opintonsa syksyllä 2020 
aloittavia). 

TYÖPAIKALLA opiskelu on keskeinen osa perustutkintoa. Koulutus 
voidaan järjestää koulutussopimuksena tai oppisopimuksena. Työpaikalla saat 
yksilöllisesti suunniteltua ja ohjattua koulutusta.

 YHTEISHAUN KAUTTA 
 AMMATTIIN 
Peruskoulunsa päättävät hakevat ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulu-
tukseen pääasiassa yhteishaun kautta. Syksyllä 2020 alkaviin koulutuksiin on 
yhteishaku alkuvuodesta 2020. 

Hakulomake ja tietoa ammatillisesta koulutuksesta: www.opintopolku.fi. 
Voit kysyä neuvoja puhelimitse (029 533 1010) tai sähköpostilla  
(neuvonta@opintopolku.fi).

Voit etsiä koulutuksia Opintopolusta (www.opintopolku.fi) esimerkiksi 
sanahaun kautta, jos sinulla on jo mielessä jokin ammatti. Jos haluat ensin 
katsella, mitä olisi tarjolla, valitse etusivulta Minne hakisin -ohjaava haku tai 
hakukentän alta linkki Selaile koulutuksia.

Miten valmistun     ammattiin?
OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA olet työntekijä ja saat palkkaa. 
Oppisopimuksella voit opiskella koko tutkinnon tai vaikka vain yhden 
tutkinnon osan.

KOULUTUSSOPIMUKSELLA opiskellessasi et ole työsuhteessa, eli olet 
opiskelija etkä saa palkkaa. Koulutussopimuksesta sovitaan aina tutkinnon osa 
kerrallaan.

AMMATTIOSAAMINEN OSOITETAAN NÄYTÖISSÄ käytännön 
työtehtävissä pääosin työpaikoilla.  Näytöissä arvioidaan, miten hyvin olet 
saavuttanut tutkinnon vaatiman ammattitaidon. Osaamisesi arvioivat opettaja 
ja työelämän edustaja yhdessä.

MUISTA MYÖS NÄMÄ:

VALMA on vuoden kestävä ammatilliseen koulutukseen valmentava koulu-
tus, jonka aikana voit miettiä, mitä tulevaisuudelta haluat. Se antaa sinulle val-
miuksia hakea ja opiskella ammattiopistossa.  VALMA on tarkoitettu ysi- tai 
kymppiluokan päättäneille nuorille. 

TELMA on työhön ja itsenäiseen elämään valmentava koulutus, joka antaa 
opetusta ja ohjausta sairauden tai vamman vuoksi erityistä tukea tarvitsevil-
le opiskelijoille. Koulutuksessa etsitään sinulle sopiva malli työhön, asumiseen, 
vapaa-aikaan ja kuntoutumiseen sekä itsenäiseen elämään. TELMA kestää 1–3 
vuotta. TELMAan haetaan erityisopetuksen haussa.

URHEILIJOILLE järjestetään ammatillista koulutusta, jonka yhteydessä on 
mahdollista harjoitella ja kilpailla täysipainoisesti.

 JATKO-OPINNOT AMMATILLISEN  
 PERUSTUTKINNON JÄLKEEN 
Ammatillisen perustutkinnon jälkeen voit täydentää osaamistasi AMMAT-

TI-  TAI ERIKOISAMMATTITUTKINNOLLA. Voit myös hakea opiske-
lemaan AMMATTIKORKEAKOULUUN tai YLIOPISTOON. Kysy lisää 
jatko-opintojen mahdollisuuksista opinto-ohjaajaltasi ja pohtikaa yhdessä, mi-
ten suunnitelmat voi ottaa osaksi henkilökohtaista opintopolkuasi. Muista, et-
tä opintoja voi jatkaa ja täydentää myös AVOIMISSA OPINNOISSA am-
mattikorkeakouluissa ja yliopistoissa.
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JADE SALMINEN:  
”Tutkinnosta myös ammatti”

J
ADE SALMINEN halusi suorittaa ylioppilastutkinnon ja valmistua 
ammattiin samalla kertaa. Nyt hän opiskelee Helsingissä Perho Liike-
talousopistossa liiketoiminnan perustutkintoa ja kirjoittaa ylioppilaaksi 
keväällä 2020. 

– Kahden tutkinnon opiskelu on vaativaa, ja päivät ovat aika pitkiä. 
Minulle on tärkeää, että voin valmistua kolmessa vuodessa 

       mer konomiksi ja ylioppilaaksi. Tutkinnot voi jaksottaa myös neljään 
       vuoteen, jolloin tahti on rauhallisempi. Parasta on se, että saan ammatin 

ja saan lisäaikaa miettiä, lähdenkö jatkamaan opintoja vai menenkö suoraan 
töihin. Lukio-opinnoista on ollut apua myös työssäoppimispaikan saamisessa.

Jade on opinnoissaan suuntautunut visuaaliseen myyntityöhön ja 
markkinointiin. Talousasiat tulee myös osata, koska siitä on apua, jos perustaa 
oman yrityksen. Kielten osaaminen on palvelualalla keskeistä. Perhossa hän on 
opiskellut ammattisanastoa, ja lukiossa kielitaito täydentyy laajemmin. 

Jade on ollut työssäoppimassa hääpukuliikkeessä ja liikenneaseman 
kahvilassa ja myymälässä, josta hän sai töitä työpaikalla opiskelun jälkeen. 
Jaden mielestä merkonomiopinnot valmistavat moneen työhön ja alaan, joten 
merkonomit työllistyvät hyvin. 

Perhossa opintopolku on suunniteltu yhdessä opiskelijan, opinto-ohjaajan 
ja opettajien kanssa. Myös vanhemmat ovat olleet tiiviisti tekemisissä 
oppilaitoksen kanssa. Lisäksi opintoja ja niiden järjestystä on mietitty muiden 
opiskelijoiden kanssa yhteistyössä.  ●

TEKSTI Johanna Pelto-Timperi ja Ossi Muurinen 

ALONA JERSHOVA:  
”Hiusalan opiskelu  
on kiinnostavaa” 

A
LONA JERSHOVA halusi joko kokiksi tai parturi-kam -
paajaksi. Hän valitsi hiusalan opinnot Turun am mat ti-ins ti-
tuutissa ja valmistui keväällä 2019 parturi-kampaajaksi.

– Kauneudenhoitoala on minun juttuni. Kampausten 
tekemisestä tykkään erityisesti, ja on hienoa, kun voi lei-
kata asiakkaalle ihan uuden hiusmallin. Olen sosiaalinen ja 

haluan tehdä töitä ihmisten kanssa.
Alonan opintopolku on muotoutunut hänen toiveidensa mukaiseksi, ja 

hän on osallistunut paljon koulussa annettuun opetukseen. Teoriatunneilla on 
opiskeltu muun muassa leikkaustekniikoita, kampausten tekemistä, värjäystä ja 
permanenttien tekemistä. Alona on osallistunut ammattitaidon SM-kilpailuun 
Taitajaan ja on voinut yhdistää opintoihin kilpailuihin treenaamista. 

– Ammattiaineet suoritin heti, koska oman alan opiskelu on kiinnostavaa. 
Ka i k ki opinnot pitää kuitenkin suorittaa, jotta valmistuu. Ammattiopistossa on 
hy  vä, kun voi yhdistää teorian ja käytännön opiskelun eikä tarvitse koko ajan 
lu kea. 

Alona on tehnyt paljon alan töitä opiskelun ohessa. Kolmantena opiskelu-
vuotena hän aloitti sopimusyrittäjänä loimaalaisessa kampaamossa, jossa oli 
ollut aiemmin opiskelemassa työpaikalla. 

Yrittäjäksi ryhtyminen kiinnostaa Alonaa, ja hän kertoo saaneensa paljon 
tietoa ja apua omalta ohjaajaltaan työpaikalla. ● 
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 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON opiskelu on joustavaa. 
Opinnot etenevät henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman 
HOKSin mukaan. Opintoja voi suorittaa työpaikoilla, oppilaitoksessa, vir-
tuaalisessa ympäristössä tai muissa oppilaitoksen oppimisympäristöissä. 
Eri opiskelumuotoja voi myös yhdistellä.

KAHDEN TUTKINNON suorittaminen tarkoittaa yleensä ammatillisen 
perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon suorittamista. Ylioppilastutkinto 
vaatii lukioaineiden opiskelua. On mahdollista suorittaa myös koko lukion 
oppimäärä eli tavallaan kolme tutkintoa yhtä aikaa. Opiskelu voi tapahtua 
täysinä lukiojaksoina tai limitettynä ammatillisten opintojen kanssa.

Monta polkua omaan
ammattiin
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PINJA PIISILÄ:  
”VALMA vahvisti alan valintaa”

P
INJA PIISILÄ opiskelee Lapin koulutuskeskus Redussa 
lähihoitajaksi. Oma polku sosiaali- ja terveysalan 
perustutkintoon löytyi VALMAn kautta. 

– Mietin jo ysillä, että lähihoitajan ammatti voisi sopia 
minulle. Pääsin opiskelemaankin alaa, mutta sitten mietimme 
äidin ja opon kanssa, että VALMAssa voisin vielä vahvistaa 

ajatuksiani, koska ala on raskas ja työ vaativaa. Minun piti opintoja varten 
muuttaa pois kotoa Sallasta pitkien välimatkojen takia. 

Pinja on tyytyväinen, että valitsi VALMAn. Hän tutustui vuoden aikana 
neljään eri työpaikkaan. Esimerkiksi kampaamojakson aikana varmistui, ettei 
hän halua kampaajaksi. Lähihoitajan ammatti ja sairaanhoidon ja huolenpidon 
osaamisala alkoivat kiinnostaa yhä enemmän. Hän aloitti lähihoitajaopinnot 
syksyllä 2018.

– Opiskelimme VALMAssa perustutkintoon liittyviä oppiaineita, jotka voin 
lukea hyödyksi nyt lähihoitajaopinnoissa. Suosittelen VALMAa kaikille, jotka 
ovat epävarmoja tulevasta alastaan. Siellä saa aikaa kasvaa ja kehittyä.

Pinjan opintopolkua on rakennettu yhdessä vanhempien, opettajien, 
opinto-ohjaajan ja kuraattorin kanssa. Suunnitelmat ovat myös tarvittaessa 
muuttuneet. Nyt Pinja on aikatauluttanut valmistumisen kolmen vuoden 
mukaan. Vuoden vaihteessa varmistuu, pääseekö hän opiskelemaan 
haluamalleen osaamisalalle. Pinjalla ovat suunnitelmissa myös jatko-opinnot 
esimerkiksi ensihoidossa. ●

Ammattiin voi valmistua joustavasti, ja oman opintopolun suunnitteluun saa 
apua. Alona opiskeli hiusalaa ammatti-instituutissa, Jade opiskelee kahta tutkintoa, 
Matti valmistuu koneasentajaksi oppisopimuksen kautta ja Pinja sai VALMAssa 
lisäaikaa miettiä omaa unelma-ammattiaan.

MATTI REINIKAINEN:  
”Tartuin oppisopimukseen”

M
ATTI REINIKAINEN opiskelee koneasentajaksi 
oppisopimuksella Savonlinnan ammattiopistossa 
SamiEDUssa. Opintopolku oli jo yläasteella 
selvä: koneiden pariin oli päästävä puuhaamaan. 
Oppisopimukseen Matti törmäsi tutun yrittäjän kautta.

– Tartuin heti tilaisuuteen, kun kuulin oppisopimus-
koulutuksesta. Opinnot sujuvat näin mukavasti, kun hommia pääsee tekemään 
käytännössä. Töitä riittää laidasta laitaan, ja tästä saa palkkaakin.

Matista oppisopimuskoulutuksen hyviä puolia on, että opintojen ohella voi 
käydä palkkatöissä ja aikaa jää vielä harrastamiseenkin. Koulussa pääsee syven-
tämään osaamista teorialla, ja lisäksi näkee kavereitakin. Opiskelu on ohjattua, 
mutta itsenäistä.

– Suosittelen oppisopimuskoulutusta oma-aloitteisille ja luoville 
opiskelijoille. Itse tekemällä oppii parhaiten.

Työpaikallaan Matti huoltaa pienkoneita ja veneitä. Yksin ei ole tarvinnut 
jäädä, koska työpaikkaohjaaja näyttää miten hommat hoituvat. Kun 
työskentely alkaa sujua, saa toimia itsenäisemmin.

– Työt tuntuvat sopivan haastavilta, ja teoriapohjasta on hyötyä työpaikalla. 
Opinnot ja työt tukevat myös moottorikelkkailuun liittyvää snowcross-
harrastustani. Viikonloput kilpailen kelkoilla ja viikolla rassaan niitä kilpakuntoon. 
Mielenkiintoa mekaniikan huoltoon riittää työn lisäksi vielä omalla tallilla. On 
hienoa, että opinnot tukevat harrastustani. Oppisopimusopiskelu on myös 
joustavaa, joten voin panostaa harrastukseeni. ●
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OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA pääosa osaamisesta hankitaan 
työpaikalla käytännön työtehtäviä tehden. Opiskelija saa palkkaa. 
KOULUTUSSOPIMUKSESSA opiskelija ei ole työsuhteessa, eikä 
hänelle makseta palkkaa.

VALMA on ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta, 
joka antaa valmiuksia hakea ammatilliseen koulutukseen ja vahvistaa 
ammatillisen tutkinnon suorittamisen edellytyksiä. VALMAssa saa tietoa 
siitä, mitä voi opiskella yhdeksännen luokan jälkeen ja voi parantaa myös 
peruskoulun todistusta. 

ammattiin
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Ammatillisessa koulutuksessa 
opiskellaan elämää ja työelämää 
varten. Tutkinto tulee suoritettua 
kuin itsestään! Seuraavassa 
esittelemme asioita, jotka 
opiskelijan on hyvä tietää, kun 
hän hakee opiskelemaan ja 
aloittaa opintonsa ammatillisessa 
oppilaitoksessa.

Tutkinnot ovat laajempia

Ysiluokkalaisena haet  
ammatilliseen koulutukseen  

kevään yhteishaussa

Opiskelet asioita, 
joita sinä tarvitset

Sinulle laaditaan 
yksilöllinen opintopolku

ERI PERUSTUTKINTOJA on 42 (1.8.2020 alkaen), ja 
ne ovat yhä monipuolisempia. Niihin sisältyy työteknii-
koiden ja -välineiden hallinnan lisäksi asiakas palvelua, 
markkinointia, taloushallintoa ja viestintää sekä yrittä-
jyyttä. Tutkinnossa on mukana entistä useampia aloja, 
jotka ovat lähellä toisiaan. Esimerkiksi kone- ja tuotan-
totekniikan perustutkinnossa saat asennuksen, auto-
maation sekä tuotanto- ja valimotekniikan osaamista. 

YSILUOKAN JÄLKEEN voit hakea yhteensä viiteen eri 
valintakohteeseen. Saat tiedon pääsystä kesäkuun aikana. 
Saat oppilaitokselta kirjeen, joka sisältää tiedon valintatu-
loksestasi, ohjeet paikan vastaanottamisesta ja koulutuk-
seen ilmoittautumisesta. Jos jäit ilman opiskelupaikkaa 
varsinaisessa haussa, voit hakea mahdollisille vapaille 
paikoille vielä kesän ja alkusyksyn aikana. Ammatilliset 
oppilaitokset järjestävät vapail le paikoille jatkuvia hakuja. 
Jatkuva haku antaa mahdollisuuden hakea ammatilliseen 
koulutukseen joustavasti ympäri vuoden. Saat lisätietoja 
jatkuvan haun hakuajoista ja valintaperusteista suoraan 
oppilaitoksilta tai Opintopolusta. www.opintopolku.fi

KUN ALOITAT ammatillisen koulutuksen ysiluokan jäl-
keen, suoritat koko tutkinnon. Myöhemmin, kun olet jo 
hankkinut työkokemusta ja koet tarvitsevasi lisäosaamis-
ta, voit hankkia sitä suorittamalla eri tutkinto jen osia, ei 
välttämättä kokonaista tutkintoa. Sinun on mahdollista 
suorittaa myös lukio ammatillisen koulutuksen rinnalla. 
Tässä tapauksessa riittää, että suoritat esimerkiksi yleis-
sivistävien kieliaineiden oppimäärän lukion puolella, ja se 
tunnustetaan osaksi ammatillisia opintoja.

VOIT OPISKELLA entistä yksilöllisemmin ja juuri nii-
tä asioita, joita tarvitset. Tätä varten laadit opintojen 
alussa yhdessä opettajasi kanssa suunnitelman, joka 
on viralliselta nimeltään henkilö kohtainen osaamisen 
kehittämissuunnitelma (HOKS). Suunnitelmaan kirja-
taan muun muassa aiemmin hankittu sekä puuttuva 
osaaminen sekä se, mitä ohjausta ja tukea tarvitset. 
Suunnitelman laatimiseen osallistuu myös työpaikan 
edustaja silloin, kun osa opiskelusta on työpaikalla.

Tervetuloa  
ammatilliseen 
koulutukseen
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AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA opiskelet 
omassa tahdissasi. Voit valmistua kahdessa vuodessa 
tai opiskella samalla vaikkapa lukion oppimäärää, 
jolloin valmistumisesi vie hieman enemmän aikaa. 

Opiskelu on joustavaa

Opiskelet erilaisissa  
ympäristöissä

Oppi- tai koulutussopimus 
tuo oppimiseen käytännön

Saat hyvät jatko-
opiskelumahdollisuudet

Saat opiskeluusi 
taloudellista tukea

AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA hankit 
osaa  mista esimerkiksi oppilaitoksessa, virtuaalisis-
sa oppimisympäristöissä simulaation ja internetin 
keinoin tai työpaikoilla. Oppilaitos henkilöstöineen 
ja opiskelijatovereineen on aina tukenasi, mutta voit 
suorittaa opintoja myös itsenäisesti, pienryhmässä, 
osana luokkaa tai vaikkapa kesätyöpaikassa.

ON TÄRKEÄÄ, että opit ammattisi käytännön kautta. 
Ammatillisessa koulutuksessa työpaikalla opiskellaan 
tavallisesti oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. 
Oppisopimus tarkoittaa sitä, että olet töissä yrityk-
sessä ja sinulle maksetaan siitä palkkaa. Koulutusso-
pimuksessa opit yrityksessä töitä tekemällä, mutta 
et saa siitä palkkaa. On myös mahdollista yhdistää 
nämä kaksi tapaa: koulutussopimuksesta voi yhdessä 
työnantajan ja oppilaitoksen kanssa sopimalla siirtyä 
oppisopimukseen. 

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON jälkeen voit 
siirtyä työelämään tai jatkaa opintoja ammatillisessa 
oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa tai yliopis-
tossa. Sinulla on hyvä perusta joko syventää ammatil-
lista osaamistasi ammatti- tai erikoisammattitutkinnol-
la tai lähteä akateemiselle uralle. Kaikki on mahdollista!

OPISKELU AMMATILLISESSA perustutkintokoulu-
tuksessa on ilmaista, lukukausimaksuja ei ole. Saat myös 
päivittäin lämpimän aterian! Opiskelun aikana voit saa-
da opintorahaa, asumislisää ja pankista valtion takaamaa 
opintolainaa. Tukien määrä riippuu asumismuodostasi 
sekä muista mahdollisista tuloistasi. Lisätietoa opintotu-
esta löydät Kelan kotisivuilta:  
www.kela.fi/opintotuki-kuka-voi-saada

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN sisältyy 
näyttöjä, joiden avulla osaamisesi arvioidaan aidoissa 
työtilanteissa. Usein näytöt annetaan työpaikalla, johon 
olet joko oppisopimus- tai koulutussopimussuhteessa. 
Osaamistasi arvioivat työpaikan edustaja ja opettajasi 
yhteistyössä. 

Osaaminen arvioidaan 
näyttöjen avulla
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S
anni kuuli jo ensimmäisen opis-
keluvuo tensa alussa, että työpaikal-
la voi opis  kella myös  ulkomailla. Hän 
tiesi, että tätä tilaisuutta ei kannata 
jättää käyttämättä.

– Kansainvälistä toimintaa järjes-
tänyt opettaja ohjasi asiasta kiinnostuneet luke-
maan aiheesta lisää koulun nettisivuilta. Eniten 
tietoa sain opettajilta kyselemällä ja jo ulkomailla 
olleiden opiskelijoiden kanssa juttelemalla, Sanni 
muistelee.

Maalla ei ollut Sannille suurta merkitystä. Hän 
löysi ensin hyvän vaihtoehdon Puolasta, mutta sai-
kin tarjouksen lähteä Espanjan Ibizalle toisen opis-
keluvuoden keväällä. 

– Eniten piti valmistautua henkisesti. Harjoitte-
lin joustavuutta ja opiskelin espanjan kielen perus-
sanastoa. Halusin ennen kaikkea päästä näkemään, 

millaista sähköasentajan työ on käytännössä ja 
millaisia käytännön eroja alalla on Suomen ja Es-
panjan välillä, Sanni kertoo.

TYÖSTÄ TULI YHTEINEN KIELI
Sannin koulutustyöpaikka oli 20 hengen ibiza lai -
sessa yrityksessä, joka tarjoaa sähkö- ja automaa-
tioasennuspalveluiden lisäksi myös LVI-asennuksia. 
Hän oli lähes koko ajan töissä hotellin uudistus-
työmaalla.

–Työ oli todella monipuolista: vedimme kaape-
lia, teimme kiinteistöjen perusasennuksia eli lamp-
pujen, kytkimien ja pistorasioiden asennuksia sekä 
uusimme sähkökeskuksia. Porukka oli tiivis, ja vie-
tin aikaa työkavereiden kanssa vapaallakin. Yhteis-
henki oli erittäin hyvä, ja minut otettiin puutteel-
lisesta kielitaidostani huolimatta hyvin joukkoon 
mukaan, Sanni kuvailee.

Sanni pääsi uudelleen samaan työpaikkaan kol-
mannen opintovuoden syksyllä. Tällä kertaa hän 
työskenteli enemmän uudiskohteissa.

– Siellä oli enimmäkseen asennusputkien ja 
kaapelin vetämistä sekä kiinteistöjen perusasen-
nuksia. Tykkäsin paljon kummastakin jaksosta.

OPPIA ELÄMÄSTÄ
Työpaikalla opiskelu ulkomailla oli Sannille ainut-
laatuinen mahdollisuus päästä asumaan hetkeksi 
toiseen maahan. Ammatillisen osaamisen lisäksi 
hän oppi uutta kieltä nopeasti, koska kuuli sitä ko-
ko ajan ympärillään.

– Suosittelen ulkomailla opiskelua aivan kai-
kille! Opin paljon myös elämästä, ei vain omasta 
alasta. Tutustuin uusiin, upeisiin ihmisiin ja uuteen 
kulttuuriin! ●

Sähkö- ja automaatioasentajaksi Gradia Jyväskylästä viime keväänä 
valmistunut Sanni Isotalo kävi ammattiopintojensa aikana kaksi kertaa 
Espanjassa hankkimassa alan käytännön osaamista. Työpaikalla opiskelu 
ulkomailla oli Sannille palkitseva kokemus.

TEKSTI Annika Kujanpää   
KUVA Riikka Hurri

Sanni Isotalo sai Taitaja2019-kilpailuun kokemusta vaihto-opiskelusta.

VAIHTO-OPISKELU  
ANTAA KOKEMUKSIA
Ammattioppilaitosten vaihto-opiskelu ohjel-
mat ovat helppo ja turvallinen  tapa oppia ja 
kokea uutta ulkomailla. Vaihtoon lähdetään 
tavallisesti opintojen loppuvaiheessa.

Ammatillisessa koulutuksessa ulkomaille 
lähdetään yleensä opiskelemaan työpaikalle. 

Vaihtojaksojen pituudet vaihtelevat muu-
tamasta viikosta kokonaiseen lukuvuoteen.

Ulkomaille voi lähteä kaikilta aloilta, mut-
ta vaihtokohteet riippuvat oppilaitoksesta. 
Valtaosa kohteista on Euroopassa, mutta op-
pilaitoksilla voi olla paikkoja myös Euroopan 
ulkopuolella. 

Vaihto-opiskelu antaa arvokasta kansain-
välistä kokemusta omalta alalta samalla, kun 
saa uusia ystäviä, kielitaito kehittyy ja tutustuu 
vieraaseen kulttuuriin.

Ibizan auringossa
Työn oppimista
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 SAKUGAMES 
YHDISTÄÄ KAHDEKSAN LAJIA
SAKUGAMES yhdistää useita lajeja yhteen tapahtumaan. 
SAKUgames lajeja ovat muun muassa mini- ja frisbeegolf, keilailu ja 
toistovoimapunnerrus. Joukkuelajeja ovat tansanialainen jalkapallo, 
kaukalopallo, beach volley, SAKU-sähly ja erkkasäbä. Lisää tietoa 
SAKUgames-tapahtumista ja lajitarjonnasta www.sakury.net

Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat voivat kilpailla oman  
alansa osaamisessa Suomessa ja myös kansainvälisissä ammattitaito- 
kilpailuissa. Vauhtia löytyy kulttuuri- ja liikuntatapahtumista.

 SM-KILPAILU TAITAJA 
 HUIPPUOSAAJILLE 
Ammattitaidon SM-KILPAILUSSA TAITAJASSA sadat nuoret 
tulevaisuuden huippuosaajat ja ammattilaiset kilpailevat ammattitaidon 
SM-mitaleista noin 45 ammattialalla. Mukana on myös erityistä tukea 
tarvitseville opiskelijoille tarkoitettuja TaitajaPLUS-lajeja.

Taitajaan voivat osallistua kilpailuvuonna 21 vuotta täyttävät tai 
sitä nuoremmat ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat nuoret. 
Kilpailu järjestetään vuosittain eri paikkakunnilla. Kevään 2020 Taitaja 
järjestetään Jyväskylässä. www.taitaja2020.fi

 EM- JA MM-KISAT  
KUTSUVAT ULKOMAILLE
Kansainvälisiin ammattitaitokilpailuihin lähtee Suomesta maajoukkue. 
Euroopan mestaruuksista kilpaillaan joka toinen vuosi ja vastaavasti 
maailmanmestaruuksista joka toinen vuosi. Seuraava nuorten ammat-
titaidon EM-kilpailu EUROSKILLS järjestetään Itävallan Grazissa syys-
kuussa 2020. WORLDSKILLS eli MM-kilpailu on seuraavan kerran 
Shanghaissa vuonna 2021. Erityistä tukea tarvitsevien ammattiosaajien 
ABILYMPICS-kilpailu järjestetään joka neljäs vuosi. www.skillsfin-
land.fi/maajoukkue

 SAKUSTARS 
ON VAUHDIKAS 
KULTTUURIKILPAILU
Joka kevät järjestettävä SAKUSTARS-tapahtuma on valtakunnallinen 
kulttuurikilpailu kaikille ammattiin opiskeleville. Osallistujat voivat olla 
aloittelijoita, harrastajia tai taiteen alan opiskelijoita. Kilpailuissa on 
sarjoja ennakkoon lähetettäville töille sekä paikan päällä tehtäville 
suorituksille. Kevään 2020 tapahtuma järjestetään Helsingissä.  
www.sakustars.fi

Kilpailuja, toimintaa  
ja yhdessä tekemistä

 TAITAJA9 

TESTAA NOKKELAA 
YHTEISTYÖTÄ
TAITAJA9 on 7.–9.-luokkalaisten tieto- ja taitokilpailu, jossa 
kilpaillaan kolmen hengen joukkueissa. Kilpailutehtävät mittaavat 
nokkeluutta, ketteryyttä ja kädentaitoja. Tehtävien suorittamisessa 
yhdistyy monen oppiaineen osaaminen. Aiempien vuosien 
kilpailutehtäviä ovat olleet esimerkiksi kiukaan kokoaminen, 

hiusten letittäminen, linnunpöntön rakentaminen ja käden 
kantositeen laittaminen joukkuetoverille. 

Skills Finlandin järjestämä Taitaja9 on leikkimielinen ja hauska 
tapahtuma, jossa pääsee tutustumaan myös muihin nuoriin. Samalla 
testataan ryhmätyö- ja ongelmanratkaisutaitoja aikaa vastaan 
kisatessa. Kilpailuun osallistumisesta kannattaa keskustella opojen 
kanssa ja lähteä kokoamaan joukkuetta.

Taitaja9 koostuu kolmesta eri vaiheesta: paikalliskilpailuista, 
aluekilpailuista ja finaalista. Paikalliskilpailut käydään syksyn 2019 
aikana ammatillisissa oppilaitoksissa ympäri Suomen. Finaali 
järjestetään vuosittain Taitaja-tapahtuman yhteydessä. Vuonna 2020 
kilpaillaan Jyväskylässä.
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L
ahden Salpausselän koulussa on tou-
kokuussa jo käännetty katseet tule-
vaan. Yläkoulun konkarioppilaat esitte-
levät paikkoja tuleville seiskoille. Yhdek-
säsluokkalaiset ovat valmiita lähtemään 
maailmalle. Myös Maria ja Veeti odot-

tavat innolla syksyä ja opiskelun alkamista ammatil-
lisessa koulutuksessa. 

”HALUAN MEDIA-ALALLE”
– On minulla ollut mielessä muitakin ammatteja, 
kuten kampaaja, mutta aina sitten kuitenkin palaan 
ajatukseen, että haluan työskennellä media-
alalla. Oli todella hienoa, kun opinto-ohjaajan 
kanssa löysimme oppisopimusvaihtoehdon, josta 
voi valmistua mediapalvelujen tuottajaksi. Nyt 
pääsen tekemään sitä työtä, mistä pidän, ja samalla 
valmistun ammattiin, Maria miettii.

Oppisopimustyöpaikka löytyi kätevästi äidin ja 
kummisedän pyörittämästä media-alan yrityksestä, 
ja koulutuksesta vastaa Koulutuskeskus Salpaus.

”JÄÄKIEKKO ON TÄRKEINTÄ”
Veeti on pelannut jääkiekkoa koko ikänsä. Hänen 
tavoitteenaan on päästä ammattilaiseksi kotimaisil-
le ja ulkomaisille jäille. Sitä ennen pitää kuiten-
kin vielä treenata paljon ja hankkia myös toinen 
ammatti. Koska myyntityö tuntui ammateista par-
haalta, Veeti päätti hakea yhteishaussa Koulutus-
keskus Salpaukseen opiskelemaan merkonomiksi. 

Tavoitteena on liiketoiminnan perustutkinto. Kou-
lutuksessa Veetiä kiinnostaa eniten asiakaspalvelu 
ja myynti.

– Minulle tärkeintä on se, että voin opiskella 
liikuntapainotteisesti. Salpauksessa voin yhdistää 
harjoittelun ja opiskelun,  Veeti kertoo.

Salpaus on yksi maamme 15 ammatillisesta 
oppilaitoksesta, joissa urheiluvalmennus kytketään 
ammatillisen perustutkinnon opintoihin.  Veeti 
pelaa Pelicansin B2-joukkueessa.

”TIETOA ON TARJOLLA”
Maria ja Veeti toteavat, että heille ammatinvalinta 
on ollut aika helppoa. Molemmat ovat saaneet 
vaikutteita ammatinvalintaan kotoa, mutta heidän 
mielestään ei ole mitään sääntöä, että ysien pitäisi 

jatkaa vanhempiensa alalla. Kaveripiiristä löytyy 
myös niitä, jotka ovat menneet ihan eri töihin kuin 
vanhempansa.

– Meille on varsinkin nyt yhdeksännellä ker -
rottu paljon eri ammateista ja koulutusvaih-
toehdoista. Aika monella oli oma ammattitoive jo 
tiedossa, mutta toiset tietysti ovat epävarmoja siitä, 
mitä haluavat tehdä, nuoret toteavat.

Molemmat toivovat, että saavat ammatillisten 
opintojen kautta uusia ystäviä. 

– Kun kavereita on eri linjoilla opiskelemassa, 
niin heiltä saa tietoa myös muista ammateista, 
Veeti sanoo. 

– Odotan, että saan ystäviä, jotka ovat 
kiinnostuneita samoista asioista kuin minä, Maria 
pohtii. ●

16-vuotiaat Maria 
Hakkarainen ja Veeti 
Koivunen valitsivat 
ammatillisen koulutuksen 
yhteisvalinnassa. Maria 
haki oppisopimus- 
koulutukseen ja Veeti 
valitsi urheilijoille 
tarkoitetun koulutuksen.

TEKSTI Johanna Pelto-Timperi   
KUVA Sebastian Ratu

Maria Hakkarainen suuntautuu opinnoissaan audiovisuaalisen viestinnän osaamisalalle. Varsinkin 
animaatioiden tekeminen kiinnostaa. Veeti Koivusen tähtäimessä ovat jääkiekon ammattilaiskaukalot.  
Vaikka urheilu on nyt tärkeintä elämässä, haluaa hän valmistua myös ammattiin.

Maria ja Veeti ovat 
OPINTOPOLUN ALUSSA
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qJoensuun normaalikoulun kahdeksasluokkalaiset tutustuivat joukolla Taitaja-tapahtumaan, joka on ammattiin opiskelevien nuorten SM-kilpailu. JOHAN 
RISSANEN on pohtinut kahden tutkinnon tekemistä eli logistiikan perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon opiskelua. Logistiikka-alalla saa hyvin töitä ja toisaalta 
lukiossa voi vielä miettiä ammatinvalintaansa. MATIAS RISSANEN on innostunut liiketoiminnan perustutkinnosta, josta valmistuu merkonomiksi. AINO 
LAUKKANEN aikoo opiskella sairaanhoitajaksi tai ensihoitajaksi, koska on kesätöissä huomannut sosiaali- ja terveysalan kiinnostavan kaikista eniten. EMILIA 
KESÄNEN haluaa kirjanpidon merkonomiopintojen kautta ammattikorkeaan ja kirjanpitäjäksi. Hän aikoo opiskella oppisopimuksella. JANNA JULIN tähtää 
kansainväliseen markkinointityöhön, koska kielet ja matkustaminen kiinnostavat. Tähän sopii hyvin kahden tutkinnon suorittaminen ja merkonomiopinnot. 
Nuoret pohtivat yhdessä, että tulevan ammatin pitäisi olla mielenkiintoinen, koska työhön pitää sitoutua. Työpäivissä tulee olla myös vaihtelua.

pHyrynsalmen yhtenäiskoulun yhdeksäsluokkalainen 
AAPO ROHNER, kahdeksasluokkalainen EELI 
LEHTINEN ja seitsemäsluokkalainen JUULI 
KEMPPAINEN osallistuivat Taitaja9-kilpailuun. Aapo 
haki yhteishaussa Ammattiopisto Lappiaan opis-
kelemaan metallialaa, ja samalla hän aikoo suorittaa 
ylioppilastutkinnon. Eeli suunnittelee sähköasentajan 
ammattia. Ammattiopistossa opiskelu ei ole Eelin 
mielestä niin teoriapainotteista kuin lukiossa. Juulilla 
urasuunnitelmat ovat vielä avoinna.

qKahdeksasluokkalaiset ANNA 
SUOMALAINEN ja CHRISTA PYYKKÖ 
tulivat Taitajaan Lieksan keskuskoulun yläkou-
lusta. Anna on TET-harjoittelussa huomannut, 
että pitää lasten kanssa työskentelystä. Christa 
toivoo, että voisi tulevassa ammatissaan yhdistää 
ihmisten kanssa olemisen ja musiikin. Nuorten 
mielestä ammatinvalinta on aika vaikeaa, koska 
se on niin iso päätös.

pJESSE KUKKOLA ja VILLE KUUSELA 
opiskelevat KSAOssa ensimmäistä vuotta kahta 
tutkintoa. Heidän tavoitteenaan on valmistua 
ylioppilaaksi ja sähköasentajaksi. Kaikki sähköön 
liittyvä on kiinnostanut heitä jo pitkään. Pojat 
kertovat, että sähköön liittyy monen mielestä 
mystiikkaa. Sähköalan opiskelu vaatii päätä, ja siinä 
pitää käyttää järkeä. He suosittelevat sähkö- ja 
talotekniikka-alaa kaikille, jotka tykkäävät tehdä 
asioita käsillään.

pTYTTI MUSTONEN vaihtoi 
tarjoilijakoulutuksen kokkiopinnoiksi Riveriassa, kun 
huomasi ruuanlaiton ja keittiöalan kiinnostavan 
tarjoilijan työtä enemmän. Kokin ammatissa voi 
kehittyä koko ajan ja oppia uutta. Tytin mielestä 
ruoka kokoaa perheet ja ystävät saman pöydän 
ääreen, ja hän haluaa toimia ruokalähettiläänä, joka 
yhdistää ihmisiä. Opintojen tässä vaiheessa Tyttiä 
kiinnostaa suurkeittiössä työskentely.

Mikä minusta tulee isona?
TEKSTI Johanna Pelto-Timperi  KUVAT Riikka Hurri

Ammattiosaajan gallupissa kyselimme nuorilta, mikä voisi olla heidän 
unelma-ammattinsa.
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Maria ja Veeti ovat

opintopolun 
alussa

Suomen tutkinto- ja koulutusjärjestelmä
TOHTORIN- JA LISENSIAATIN TUTKINNOT 

Yliopistot

YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT  
Ammattikorkeakoulut

YLIOPPILASTUTKINTO  
Lukiot

PERUSOPETUS  
Peruskoulut

ESIOPETUS  
Peruskoulut / päiväkodit

VARHAISKASVATUS

AMMATILLISET TUTKINNOT

Ammatillisen koulutuksen järjestäjät

Perus- 
tutkinnot

Ammatti-
tutkinnot

Erikoisammatti- 
tutkinnot

ALEMMAT KORKEAKOULUTUTKINNOT  
Yliopistot

YLEMMÄT KORKEAKOULUTUTKINNOT 
Yliopistot

AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT  
Ammattikorkeakoulut

TYÖELÄMÄ

Työkokemus 3 vuotta
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HUMANISTISET JA TAIDEALAT    16

AMMATTIOPISTOSTA LÖYDÄT TAATUSTI MIELUISAN 
PERUSTUTKINNON JA OSAAMISALAN! TARJOLLA ON  
42 PERUSTUTKINTOA AUTOALASTA VÄLINEHUOLTOALAAN. 
VALITSE SEURAAVILTA SIVUILTA OMA POLKUSI. 

KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET   16

LUONNONTIETEET      17

TEKNIIKAN ALAT      17

PALVELUALAT      22

AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINNOT   24

MAA- JA METSÄTALOUSALAT    20

TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT    21

TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE (ICT)   17

Uudistuneet ammatilliset 
perustutkinnot 1.8.2020 alkaen

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto
Musiikkialan perustutkinto
Sirkusalan perustutkinto
Taideteollisuusalan perustutkinto
Tanssialan perustutkinto

Liiketoiminnan perustutkinto

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Autoalan perustutkinto
Elintarvikealan perustutkinto
Kaivosalan perustutkinto
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
Laboratorioalan perustutkinto
Lentokoneasennuksen perustutkinto
Maanmittausalan perustutkinto
Pintakäsittelyalan perustutkinto
Prosessiteollisuuden perustutkinto
Puuteollisuuden perustutkinto
Rakennusalan perustutkinto
Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
Talotekniikan perustutkinto
Teknisen suunnittelun perustutkinto
Tekstiili- ja muotialan perustutkinto
Veneenrakennusalan perustutkinto

Hevostalouden perustutkinto
Kalatalouden perustutkinto
Maatalousalan perustutkinto
Metsäalan perustutkinto
Puutarha-alan perustutkinto

Hammastekniikan perustutkinto
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto
Lääkealan perustutkinto
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Välinehuoltoalan perustutkinto

Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto
Liikunnanohjauksen perustutkinto
Logistiikan perustutkinto
Matkailualan perustutkinto
Merenkulkualan perustutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
Ravintola- ja catering-alan perustutkinto
Turvallisuusalan perustutkinto

Suomen tutkinto- ja koulutusjärjestelmä
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HUMANISTISET JA TAIDEALAT

TAIDETEOLLISUUSALAN  
PERUSTUTKINTO 
Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut suunnittelee ja valmistaa 
erilaisia tuotteita käyttäen perinteisiä työtapoja ja nykytekniikkaa. Hän 
erikoistuu yhdelle ammattialalle kuten entisöinti-, keramiikka-, kirjansi-
donta-, kivi-, kultaseppä-, lasi-, lavasterakennus-, metalli-, aseseppä-, puu-, 
restaurointi-, saamenkäsityö-, sisustus-, soitinrakennus-, tekstiili-, vaatetus-, 
veneenrakennus- tai verhoilualalle.  Artesaaneille sopivia työpaikkoja on 
esimerkiksi käsi- ja taideteollisuusalan liikkeissä, palvelu- ja teollisuusyri-
tyksissä sekä neuvontajärjestöissä.

 ¢ ARTESAANI
Jalometallialan osaamisala  
Kello- ja mikromekaniikanalan osaamisala  
Käsityön ohjaustoiminnan osaamisala  
Metallisepänalan osaamisala  
Puusepänalan osaamisala  
Restaurointialan osaamisala 
Saamenkäsityön osaamisala  
Sisustusalan osaamisala  
Soitinrakennusalan osaamisala  
Tuotteen valmistuksen osaamisala 
Verhoilualan osaamisala

 

TANSSIALAN PERUSTUTKINTO
Tanssialan perustutkinnon suorittanut työskentelee esiintyjänä, tanssin 
ohjaajana ja koreografina. Alan työpaikkoja on esimerkiksi tanssiryhmis-
sä, teattereissa ja viihdeteollisuuden yrityksissä.

 ¢ TANSSIJA

HUMANISTISET JA TAIDEALAT

KAUPPA, HALLINTO JA OIKEUSTIETEET

 
”Opiskellessani media-alaa olin mukana 
Erasmus+ ACTLAB -nuorisovaihtoprojektissa. 
Sen teemoja olivat ihmisoikeudet ja niihin 
vaikuttaminen valokuvauksen, graffitien ja 
median avulla.”

Sanna-Sofia Svensk on opiskellut media-
alaa Gradiassa. Lisäksi hän on suorittanut 
yo-tutkinnon.

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 
Musiikkialalla työskentelevillä on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet 
musiikkialan eri tehtäviin sekä itsenäiseen työskentelyyn esiintymis- ja 
työtilanteissa. Musiikillisen osaamisen lisäksi työtehtävät edellyttävät 
työmenetelmien hallintaa, työvälineiden käyttötaitoa sekä esitettävän 
ohjelmiston taustan ja esitysympäristön tuntemusta. Lisäksi musiikkialan 
ammattilaisen on oltava yhteistyökykyinen ja taitava organisoija ja pyrittä-
vä työssään korkeaan laatuun ja esteettiseen vaikuttavuuteen.

 ¢ MUSIIKKITEKNOLOGI
Musiikkiteknologian osaamisala

 ¢ MUUSIKKO
Musiikin osaamisala

 ¢ PIANONVIRITTÄJÄ 
Pianonvirityksen osaamisala

SIRKUSALAN PERUSTUTKINTO  
Sirkusalan perustutkinnon suorittanut työskentelee esiintyjänä sekä 
sirkuskoulujen ja -kerhojen opettajana. Alan työpaikkoja on esimerkiksi 
sirkuksissa, teattereissa ja erilaisissa esiintyjäryhmissä.

 ¢ SIRKUSARTISTI

”Suoritin Cubus-vaatemyymälässä kaikki 
opiskeluni työpaikalla. Yksi parhaita 
18-vuotislahjoja oli vakituinen vaatemyyjän 
työpaikka, jota minulle tarjottiin.”

Suvi Syrjänen on suorittanut liike-
toiminnan perustutkinnon MERCURIA 
Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksessa.

LIIKETOIMINNAN PERUSTUTKINTO
Tutkinnon suorittajalla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, 
viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan 
osaamista. Hän toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä. Hänellä on 
perusvalmiudet yrittäjyyteen ja valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. 
Opiskelija voi valintojensa pohjalta hankkia osaamista esimerkiksi 
seuraavilta alueilta: asiakaspalvelu, myynti ja palvelumuotoilu, kirjanpito, 
palkanlaskenta, laskutus ja reskontran hoitaminen ja finanssipalvelut 
sekä asiakkuuksien hoitaminen. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä 
esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, 
palvelumuotoilun, talouden sekä toimisto- tai kirjastopalvelujen tehtävissä 
erilaisissa organisaatioissa.

 ¢ MERKONOMI

MEDIA-ALAN JA KUVALLISEN  
ILMAISUN PERUSTUTKINTO
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittanut voi toimia 
julkisen sektorin, yritysten, muiden mediayhteisöjen tai -toimijoiden 
palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana. Hän 
pystyy kehittämään ammatillisia taitojaan ja työsuorituksiaan ja kykenee 
oppimaan tietoja ja taitoja muuttuvissa työtilanteissa sekä osaa toimia 
monipuolisesti media-alan ja kuvallisen ilmaisun erilaisissa työtehtävissä. 

 ¢ KUVALLISEN ILMAISUN  TOTEUTTAJA
Kuvallisen ilmaisun osaamisala

 ¢ MEDIAPALVELUIDEN TOTEUTTAJA
Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala 
Julkaisutuotannon osaamisala  
Painoviestinnän osaamisala 
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TEKNIIKAN ALAT

AUTOALAN PERUSTUTKINTO
Autoalan toimintaympäristö on kansainvälinen ja verkostoitunut. Alalla 
tarvitaan monenlaisia ja monipuolisia osaajia. Asiakaslähtöisyys ja palve-
lun laadun merkitys korostuvat kaikissa tehtävissä. Edellytyksinä ovat alan 
monipuolinen osaaminen, teknisten taitojen soveltaminen sekä hyvät 
asiakaspalvelu- ja yhteistyötaidot. Haasteina ovat uuden tekniikan jatkuva 
seuraaminen ja soveltaminen sekä materiaalien uudelleenkäyttö.

 ¢ AJONEUVOASENTAJA
Autotekniikan osaamisala

 ¢ AUTOKORINKORJAAJA
Autokorinkorjauksen osaamisala

 ¢ AUTOMAALARI
Automaalauksen osaamisala

 ¢ AUTOMYYJÄ
Automyynnin osaamisala

 ¢ PIENKONEKORJAAJA
Moottorikäyttöisten pienkoneiden  
korjauksen osaamisala

 ¢ VARAOSAMYYJÄ
Varaosamyynnin osaamisala

”Olen rassannut autoja pienestä pitäen, 
joten oma ala ammattiopistossa löytyi 
helposti. Autoalalla harrastus tukee työtä, 
sillä tekniikka muuttuu jatkuvasti ja sen 
mukana on pysyttävä.”

Arttu Kivenmäki on suorittanut 
autoalan perustutkinnon ja valmistunut 
ajoneuvoasentajaksi Sedusta.

LUONNONTIETEET 

LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN  
PERUSTUTKINTO 
Alalla toiminta kohdistuu ympäristön hoitoon ja kunnossapitoon 
sekä luonnon monipuoliseen hyödyntämiseen. Haasteena on 
uusien luontoyrittäjyysmuotojen hyödyntäminen. Näitä ovat muun 
muassa luontomatkailu ja luonnontuotteiden tuotteistaminen joko 
elintarvikkeiksi tai koriste- tai hyötykäyttöön. Luonto- ja ympäris-
töala tarjoaa työtä muun muassa taajamien ja maaseutualueiden 
ympäristönhoidon, luontomatkailun ja poronhoidon tehtävissä. 
Luonto- ja ympäristöneuvontaan erikoistunut voi toimia eri jär-
jestöjen, luontokoulujen ja hyvinvointiyritysten palveluksessa. Alalla 
tarvitaan myös yrittäjiä.

 ¢ LUONNONVARATUOTTAJA 
 Luontoalan osaamisala

 ¢ LUONTO-OHJAAJA
Luontoalan osaamisala

 ¢ LUONTO- JA YMPÄRISTÖNEUVOJA 
 Luontoalan osaamisala

 ¢ YMPÄRISTÖNHOITAJA
Ympäristöalan osaamisala

 ¢ PORONHOITAJA
Porotalouden osaamisala

TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE 
(ICT) 

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN  
PERUSTUTKINTO
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto ja tieto- ja tietoliikennetekniikan 
perustutkinto yhdistyvät tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnoksi 
1.8.2020 alkaen. Uuden tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon 
mahdollisista osaamisaloista ja tutkintonimikkeistä päättää Opetushallitus 
tutkinnon perusteissa, jotka on tarkoitus antaa loppuvuodesta 2019. 
Tutkinnon perusteet julkaistaan ePerusteet-palvelussa  
eperusteet.opintopolku.fi.

www.ammattiosaaja.fi 
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TEKNIIKAN ALATTEKNIIKAN ALAT

ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO
Elintarvikealaan sisältyy meijeri- ja elintarviketeollisuus, joka jakautuu lei-
pomo-, liha-, eines-, makeis-, mylly- ja panimoteollisuuteen. Alalla toimivien 
on tunnettava elintarviketeknologiaa, alkutuotantoa ja raaka-aineiden 
ko os tumus. Teknisen ammattitaidon lisäksi tarvitaan kykyä op   pia jatkuvasti 
uutta, hahmottaa kokonaisuuksia ja työskennellä yhdessä tois ten kanssa. 
Elintarvikevalvonnan siirtyminen viranomaisilta yritysten omavalvonnaksi 
on lisännyt työn vaativuutta ja vastuullisuutta.

 ¢ ELINTARVIKKEIDEN VALMISTAJA 
Elintarviketeknologian osaamisala 

 ¢ LEIPURI-KONDIITTORI 
Leipomoalan osaamisala  

 ¢ LIHATUOTTEIDEN VALMISTAJA 
Liha-alan osaamisala 

 ¢ MEIJERISTI  
Meijerialan osaamisala

KAIVOSALAN PERUSTUTKINTO  
Alalla työskennellään kaivoksissa ja rikastamoissa eri kaivosyhtiöiden ja 
ali   ura koitsijoiden palveluksessa. Työtehtävät liittyvät louhintaan, kallion tu-
ke    mistyöhön, varustelutöihin, kaluston huoltoon, tuotannon käynnissä- ja 
kun nossapitoon, rikastukseen sekä prosessiautomaatioon. Nykyaikainen kai -
vostyö on tehokasta, tietotekniikkaa laajasti hyödyntävää ja koneellistettua 
työtä. Kaivosyhtiössä työturvallisuus ja ympäristöasiat ovat tärkeässä roolissa.

 ¢ KAIVOSMIES
 ¢ RIKASTAJA

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN 
PERUSTUTKINTO 
Kone- ja tuotantotekniikan teollisuudella on Suomen kansantaloudessa ja 
ulkomaankaupassa keskeinen asema. Alan työllistävä vaikutus on suuri, ja 
yli puolet tuotannosta menee vientiin. Koneiden ja laitteiden toiminnan 
ja rakenteen tunteminen, työvälineiden ja työstökoneiden käytön hallinta 
sekä työpiirustusten ja kytkentäkaavioiden  luku  tai to   ovat alan ammatillisia 
perustaitoja. Alalla edellytetään erilaisten valmistustekniikoiden osaamista, 
asennus-, automaatio- ja kokoonpanotöiden hallitsemista sekä koneiden 
käyttö- ja kunnossapitotaitoja. 

 ¢ KONEISTAJA
Tuotantotekniikan osaamisala

 ¢ KONEASENTAJA
Asennuksen ja automaation osaamisala

 ¢ KONEAUTOMAATIOASENTAJA
Asennuksen ja automaation osaamisala

 ¢ LEVYSEPPÄHITSAAJA
Tuotantotekniikan osaamisala

 ¢ MUOVI- JA KUMITUOTEVALMISTAJA
Tuotantotekniikan osaamisala 

LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO 
Laboratorioalalla työtehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotantoprosessi-
en seurantaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Laboratorioissa tehdään 
luonnontieteellistä perustutkimusta, kehitetään tuotteita ja tuotanto-
menetelmiä sekä seurataan teollisuuden tuotteiden, elintarvikkeiden ja 
ympäristön laatua, puhtautta ja turvallisuutta. Tulevaisuudessa laiteteknii-
kan ja analyysien kehittyminen sekä kansainvälistyminen korostavat alan 
työntekijöiden ammatillista osaamista ja kielitaitoa.

 ¢ LABORANTTI

LENTOKONEASENNUKSEN
PERUSTUTKINTO 
Tutkinto antaa valmiudet ilma-alusten huolto-, muutos- ja 
korjaustehtäviin. Ala ja tutkinto ovat kansainvälisiä ja edellyttävät 
ammattilaiselta tarkkuutta, ehdotonta ohjeiden noudattamista, 
kielitaitoa sekä laaja-alaista teknistä osaamista. Työt muodostuvat 
päivittäisistä tarkastuksista (linjahuolto), laitevaihdoista, vikakorjauksista ja 
laitekorjauksista. Lupakirjaluokasta riippuen työ voi kohdistua rakenteisiin, 
moottoreihin, järjestelmiin, sähkö- ja avioniikkalaitteisiin sekä järjestelmiin. 
Jako on samanlainen lentokone- ja helikopterihuollossa. Perustutkinnon 
suoritettuaan lentokoneasentaja voi hakeutua ilmailualan työnantajien 
palvelukseen.

 ¢ AVIONIIKKA-ASENTAJA
Avioniikan osaamisala

 ¢ LENTOKONEASENTAJA
Lentokoneasennuksen osaamisala 

MAANMITTAUSALAN  
PERUSTUTKINTO 
Alalla tuotetaan luotettavia ja ajan tasalla olevia karttoja ja numeerisia 
karttatietokantoja yhteiskunnan ja kansalaisten tarpeisiin. Alan ammat-
tilaiset vastaavat myös kiinteistöjä koskevien tietojen ja monien muiden 
paikkatietojen ajantasaisuudesta ja luotettavuudesta. Työmenetelmät 
edellyttävät hyvää tietoteknistä osaamista.

 ¢ KARTOITTAJA

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO
Pintakäsittely liittyy rakennusten ja erilaisten tuotteiden valmistukseen ja 
kunnossapitoon. Rakentamisessa ja rakennusten kunnossapidossa pinta-
käsittely on maalaamista, tapetointia, laatoitusta ja lattioiden päällystystä 
sekä erilaisten tasoitus- ja rappaustöiden tekemistä. Tuotevalmistuksessa 
pintakäsittely on tuotteiden maalaamista ja pinnoittamista esimerkiksi 
sinkillä, nikkelillä, kromilla, hopealla ja kullalla.

 ¢ LATTIANPÄÄLLYSTÄJÄ
Lattianpäällystyksen osaamisala 

 ¢ MAALARI
Rakennusmaalauksen osaamisala

 ¢ PINTAKÄSITTELIJÄ
Teollisen pintakäsittelyn osaamisala  
Tuotemaalauksen osaamisala  

”Huomasin jo opintojeni alussa, että alava-
linta oli minulle täydellinen. Tykkään työstäni. 
Pääsen tekemään töitä käsilläni, ja valmis 
työ on aina jotain konkreettista ja näkyvää.”

Reetta Härkönen on suorittanut pinta-
käsittelyalan perustutkinnon Riveriassa ja 
valmistunut maalariksi. Nykyään Reetta 
työskentelee remonttiliike Laatukarjalalla, 
jossa hän tekee maalaamisen lisäksi mo-
nipuolisesti myös muita remontointitöitä.
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PROSESSITEOLLISUUDEN
PERUSTUTKINTO
Prosessiteollisuuden perustutkinnon suorittaneella on perusvalmiudet 
toimia prosessiteollisuudessa eri alojen tuotannon käyttö- ja käynnissä-
pitotehtävissä. Tutkinnon suorittanut osaa käyttää eri laisten tuotteiden 
valmistus- ja pakkausprosessien koneita ja laitteita turvallisuusohjeiden 
mukaisesti. Lisäksi hän osaa käyttää prosessiohjauksen automaatio-
järjestelmiä ja seurata prosessi- ja kenttälaitteiden toimintaa, valvoa, 
ohjata ja säätää työalueensa prosesseja ja tehdä käyttäjäkunnossapitoa. 

 ¢ PROSESSIHOITAJA
Biotekniikan osaamisala  
Kemianteollisuuden osaamisala 
Metallien jalostuksen osaamisala  
Paperiteollisuuden osaamisala  

 ¢ VALUTUOTEVALMISTAJA
Valimotekniikan osaamisala 

PUUTEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO
Tutkinnon suorittanut opiskelija osaa käyttää ja laatia puuteollisuuden 
alan piirustuksia ja käyttää alan koneita ja laitteita, hän hallitsee alan 
työmenetelmät sekä käyttää alan materiaaleja ja tarvikkeita. Hän osaa 
työskennellä turvallisesti ja taloudellisesti puuteollisuuden työtehtävässä. 
Tutkinnon suorittanut voi työskennellä suuntautumisestaan riippuen 
puurakenneosien valmistustehtävissä (kuten CLT-levyjen, hirsirakenteiden, 
puusepän tai levykalustetuotteiden valmistustehtävissä), sahateollisuuden 
tai puulevyteollisuuden valmistus- tai jatkojalostustehtävissä (kuten 
vaneri- tai lastulevyjen valmistusprosessissa).

 ¢ LEVYPROSESSINHOITAJA
Puulevyteollisuuden osaamisala

 ¢ PUUSEPPÄ
Puusepänteollisuuden osaamisala

 ¢ SAHAPROSESSINHOITAJA
Sahateollisuuden osaamisala

 ¢ TEOLLISUUSPUURAKENTAJA
Puurakenneteollisuuden osaamisala 

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALAN
PERUSTUTKINTO 
Sähköalan ammattilaisia tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun ja siirron, 
sähköistyksen sekä sähköasennusten, korjauksen ja huollon sekä auto-
maation ja kunnossapidon ammattitehtävissä. Sähkö- ja automaatioalan 
ammattilainen asentaa ja huoltaa kiinteistöjen ja laitosten sähkö- ja 
automaatiojärjestelmiä tai sähköjakeluverkkoja.

 ¢ AUTOMAATIOASENTAJA
 ¢ SÄHKÖASENTAJA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 
Talotekniikan perustutkinnon suorittanut työskentelee uudis- ja 
korjausrakennustyömailla LVI-urakoita tekevän yrityksen palveluksessa. 
Hän asentaa esimerkiksi vesijohtoja, varaajia, pesualtaita, wc-istuimia, 
vesihanoja ja viemäriputkistoja sekä lämpöjohtoja, lämmityskattiloita, 
öljypolttimia ja ilmastointilaitteita. Töitä on tarjolla myös kiinteistöjen 
huollossa, rakennustuoteteollisuudessa (esim. elementtiteollisuudessa) 
sekä kuntien vesi-, viemäri- ja energialaitosten palveluksessa.

 ¢ ILMANVAIHTOASENTAJA
Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala

 ¢ KYLMÄASENTAJA
Kylmäasennuksen osaamisala

 ¢ LÄMMITYSLAITEASENTAJA
Putkiasennuksen osaamisala

 ¢ PUTKIASENTAJA
Putkiasennuksen osaamisala

 ¢ RAKENNUSPELTISEPPÄ
Eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen osaamisala

 ¢ TEKNINEN ERISTÄJÄ
Eristyksen ja rakennuspeltiasennuksen osaamisala

TEKNISEN SUUNNITTELUN
PERUSTUTKINTO 
Suunnitteluassistentin työ liittyy teknisen suunnittelun mallintamiseen, 
tuotemallien yhdistelyyn ja siirtämiseen, piirustusten ja dokumenttien 
tuottamiseen ja ylläpitämiseen, erilaisten suunnitteluun liittyvien julkai-
sujen tekemiseen sekä tuotteiden markkinointiin ja mainontaan. Työhön 
kuuluu myös asiakaspalvelu sekä osallistuminen laitteiden ja ohjelmien 
ylläpitoon. Työssä vaaditaan yhteistyökykyä, kokonaisvaltaista näkemystä, 
vastuullista ja itsenäistä työskentelyä, hahmotuskykyä, työn suunnittelu- ja 
järjestelytaitoa, johdonmukaisuutta ja pitkäjännitteisyyttä. 

 ¢ SUUNNITTELUASSISTENTTI

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO
Rakennusalan ammattilaiset vastaavat asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajan 
tilojen ja rakennusten, liikenneverkkojen, erilaisten ympäristörakenteiden 
sekä vesihuoltoverkon ja energiahuoltoverkon uudisrakentamisesta ja 
jatkuvasta kunnossapidosta. Toiminta sijoittuu perinteisesti kotimaahan, 
mutta nykyisin yhä suurempi osuus on kansainvälistä toimintaa. Nykypäi-
vän rakentajilla täytyy olla valmiudet työskennellä korjausrakennustyö-
maalla.

 ¢ KIVIRAKENTAJA
Kivialan osaamisala

 ¢ MAARAKENNUSKONEENKULJETTAJA
Maarakennuskoneenkuljetuksen osaamisala

 ¢ MAARAKENTAJA
Maarakennuksen osaamisala

 ¢ TALONRAKENTAJA
Talonrakennuksen osaamisala

”Ammatillisten opintojen kautta olin muun 
muassa neljä kuukautta töissä Kemiralla 
sähköpuolen kunnossapidossa. Olen myös 
osallistunut ammattitaitokilpailuihin, mikä on 
mielestäni parasta käytännön harjoittelua 
tulevaisuutta varten. Opiskeluni ohessa työs-
kentelen nuorempana sähkö- ja automaatio-
suunnittelijana Profil-Bau Industrialilla.”

Samu Lahti suoritti sähkö- ja automaatio- 
alan perustutkinnon Sataedussa, josta hän 
valmistui automaatioasentajaksi. Samu 
jatkoi opintojaan ammattikorkeakouluun, 
jossa hän opiskelee nyt sähkö- ja auto-
maatioteknologian insinööriksi.
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TEKSTIILI- JA MUOTIALAN
PERUSTUTKINTO 
Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon suorittanut työskentelee suuntau-
tumisensa mukaan valmistus-, myynti-, markkinointi- tai huoltotehtävissä 
tekstiilejä, vaatteita, asusteita tai jalkineita valmistavassa pienyrityksessä tai 
teollisuudessa, myymälässä, puvustamossa, pesulassa, vuokraamossa tai 
muussa palveluyrityksessä. Hän työskentelee laatu- ja kustannustietoisesti 
kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, käyttää eri materiaaleja ja 
valmistustekniikoita sekä tarkoituksenmukaisia koneita, laitteita ja työväli-
neitä. Hänellä on muoti- ja muotoilutietoutta sekä tuntemusta trendeistä 
ja muodonhallinnasta. 

 ¢ DESIGNTEKSTIILIEN VALMISTAJA
 ¢ MITTATILAUSOMPELIJA
 ¢ MODISTI
 ¢ MUOTIASSISTENTTI
 ¢ OMPELIJA
 ¢ SISUSTUSTEKSTIILIEN VALMISTAJA
 ¢ SUUTARI
 ¢ TEKSTIILIEN VALMISTAJA
 ¢ TEKSTIILIHUOLTAJA
 ¢ VAATTURI

TEKNIIKAN ALAT MAA- JA METSÄTALOUSALAT

VENEENRAKENNUSALAN  
PERUSTUTKINTO 
Veneenrakentajan työ on laaja-alaista siten, että yhdelle henkilölle voi 
kuulua esimerkiksi lujitemuovityötä, puusepäntyötä, kone- ja laiteasen-
nuksia, LVI-asennusta, heikkovirta-asennusta ja vielä näiden ja veneen 
ominaisuuksien suunnittelua. Veneenrakennuksen perustutkinnon 
suorittanut rakentaa lujitemuovi-, puu- ja metalliveneitä ja veneenosia lu-
jitemuovista, puusta ja metallista sekä asentaa ja huoltaa erilaisia veneissä 
käytettäviä laitteita ja moottoreita. Alan työpaikkoja on veneveistämöissä 
ja -verstaissa.

 ¢ VENEENRAKENTAJA

”Vaatetusalalla saa jatkuvasti mahtavia 
haasteita, mikä näkyi jo opinnoissa. Kerran 
saimme asiakastyön materiaaleiksi sata 
miesten solmiota, joista meidän tuli suunnitella 
juhlava mekko. Tähtihetkiini on kuulunut 
myös se, kun tulkintani Teemu Muurimäen 
suunnittelemasta iltapuvusta nähtiin Linnan 
juhlissa.”

Tällä hetkellä Melissa Kuisma opiskelee 
vaatturin ammattitutkintoa Gradiassa.  
Aiemmin hän on valmistunut tekstiili- ja 
muotialan perustutkinnosta sekä ompe-
lijaksi että vaatturiksi. Lisäksi Melissa on 
käynyt lukion ja suorittanut yo-tutkinnon.

HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO
Hevostenhoitajan työ sisältää hevosten hoitamisen lisäksi entistä enem-
män asiakaspalvelua. Ratsastuksenohjaajilla on usein vastuullaan tallin 
toiminnan ja hevosten hoidon organisointi ja tallityöt. Alalla voi erikoistua 
hevosten kengittämiseen, varusteiden valmistamiseen ja huoltoon, moni-
puolisiin hevospalvelujen tarjoamiseen tai hevoskasvatukseen. Hevosten-
hoitajat hoitavat hevosia esimerkiksi ratsu- ja ravitalleilla. Ratsastuksen- 
ohjaajat toimivat ratsastuksenopettajien apuna ratsastuskouluissa ja usein 
myös yrittäjänä.

 ¢ HEVOSTENHOITAJA
 ¢ RATSASTUKSENOHJAAJA

KALATALOUDEN PERUSTUTKINTO 
Alan toimintasektoreita ovat kalastus, kalanviljely, kalanjalostus, kalatuot-
teiden markkinointi ja myynti sekä kalastusmatkailu. Kalavesien hoito sekä 
kalastusvälineiden ja -tarvikkeiden myynti kuuluvat myös alan toimintaan.

 ¢ KALANJALOSTAJA
 ¢ KALANVILJELIJÄ
 ¢ KALASTAJA
 ¢ KALASTUKSENOHJAAJA

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO 
Maatalous on luonnosta saatavien raaka-aineiden tuottamista ja 
jalostamista. Kasvin- ja kotieläintuotannon rinnalla alalla harjoitetaan 
maatilamatkailua, koneurakointia, maataloustuotteiden jatkojalostamista 
ja ympäristön hoitoa sekä palvellaan loma-asukkaita. Myös turkistalous 
ja rehunvalmistus kuuluvat alaan. Ammatteja ovat maaseutuyrittäjä, 
maanviljelijä, lomittaja, maataloustarvikemyyjä, maatilamatkailuyrittäjä, 
eläintenhoitaja ja maataloustuotteiden jatkojalostaja. Myös turkistarhaus 
tarjoaa työtä alan osaajille. Kasvavana osa-alueena ovat koneurakointi- ja 
alihankintatyöt.

 ¢ ELÄINTENHOITAJA
Eläintenhoidon osaamisala

 ¢ MAASEUTUYRITTÄJÄ
Maatalousteknologian osaamisala 
Maatilatalouden osaamisala

 ¢ TURKISTARHAAJA
Turkistalouden osaamisala
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TERVEYS- JA HYVINVOINTIALATMAA- JA METSÄTALOUSALAT

PUUTARHA-ALAN PERUSTUTKINTO 
Puutarha-alan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alainen puutarha-
alan perusosaaminen ja syvempää osaamista kukka- ja puutarhakaupasta, 
puutarhatuotannosta tai viheralalta. Puutarhatuotannon osaamisalan 
suorittanut puutarhuri osaa työskennellä kasvimaalla tai avomaalla 
kasvattaen puutarha-alan tuotteita asiakkaille. Viheralan osaamisalan suo-
rittanut puutarhuri osaa rakentaa ja ylläpitää turvallisia ja viihtyisiä ympä-
ristöjä. Puutarha-alan perustutkinnon suorittanut puutarhuri voi toimia 
kukka- ja puutarhakaupassa tuotteiden ja palveluiden myyntitehtävissä, 
viljelijänä puutarhatuotannossa tai viherrakentamisen tai viheralueiden 
ylläpitotehtävissä.

 ¢ PUUTARHURI
Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala  
Puutarhatuotannon osaamisala 
Viheralan osaamisala 

”Kukat ovat intohimoni. Floristi käyttää 
työssään lukuisia eri materiaaleja – 
esimerkiksi seppelepohjia, korkkirouhetta, 
maisemointikankaita, lasisuppiloita, maalia, 
värillistä jesaria ja nippusiteitä. Käsissäni 
syntyvät hääkimput, pöytäkattaukset, land 
art -installaatiot, kukka- ja hiuskorut sekä 
asetelmat.”

Josefiina Kivero on suorittanut 
puutarha-alan perustutkinnon (kukka- 
ja puutarhakaupan osaamisala), sekä  
alan ammattitutkinnon ja erikois- 
ammattitutkinnon.

”Opiskelin peruskoulun jälkeen 
sisustusta, ja jotta saisin laajempaa 
osaamista, halusin suorittaa myös 
puutarha-alan perustutkinnon. 
Työelämään pääsin mukavasti. 
Aloitin rautakaupassa maalien 
sekoittajana, nyt työskentelen 
viherrakentamiseen erikoistuneessa 
Pihaloisteessa.”

Ulla Rautanen on suorittanut 
puutarha-alan perustutkinnon 
(viheralan osaamisala) Omniassa.

METSÄALAN PERUSTUTKINTO 
Metsäalan keskeiset toiminnot ovat metsien hoito, puunhankinta, met-
sien monikäyttö ja metsien suojelu. Metsäkoneiden ja puutavara-auton 
kuljettajien tarpeen ennakoidaan kasvavan lähivuosina. Myös metsureis-
ta on monin paikoin pulaa. Metsäpalvelujen tuottajat voivat työllistyä 
myös erä- ja luontomatkailun tehtäviin sekä toimia yrittäjänä.

 ¢ METSURI-METSÄPALVELUJEN  TUOTTAJA
Metsätalouden osaamisala

 ¢ METSÄENERGIAN TUOTTAJA
Metsäenergian tuotannon osaamisala

 ¢ METSÄKONEASENTAJA
Metsäkoneasennuksen osaamisala

 ¢ METSÄKONEENKULJETTAJA
Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala

HAMMASTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO
Hammastekniikan perustutkinnon suorittanut hammaslaborantti voi 
työskennellä joko yksityisen tai julkisen sektorin palveluksessa tai 
yrittäjänä alaa koskevien säädösten mukaisesti. Hän osaa valita työhönsä 
fysiikan ja kemian lainalaisuuksiin ja työturvallisuuteen perustuen oikeat 
materiaalit, välineet ja laitteet ja käyttää niitä turvallisesti. 

Hammasteknisen mallintamisen tutkinnon osan suoritettuaan 
hammaslaborantti osaa valmistaa töiden tilausten mukaisesti kipsimalleja, 
jäljennöslusikoita ja kaavioita. Purennan kuntoutukseen liittyvät tutkinnon 
osat suoritettuaan hän osaa valmistaa purentaa kuntouttavia laitteita, 
kuten purentakiskoja, ja korvata proteettisesti potilasasiakkaalle 
puuttuvat hampaat asianmukaisine korjaus- ja muutostöineen. 

 ¢ HAMMASLABORANTTI

KASVATUS- JA OHJAUSALAN  
PERUSTUTKINTO
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittanut omaa ohjauksen, 
kasvatuksen ja kommunikoinnin tehtävissä tarvittavaa monipuolista 
osaamista. Alalla tarvitaan hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja sekä 
kykyä ottaa huomioon taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten ohjauksen 
ja tuen tarpeet. Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen 
tehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. 
Nuoriso- ja yhteisöohjaajan työ on eri ikäisten ohjaus-, opastus- ja 
tukityötä, jonka painopiste on osallisuuden lisääminen, kansalaistoiminta 
ja monikulttuurinen työ. Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja 
toimii viittomakielisten, kuulo- ja näkövammaisten, kielihäiriöisten sekä 
puhevammaisten ohjaus-, kasvatus- ja avustamistehtävissä.

 ¢ KOMMUNIKAATION JA VIITTOMAKIELEN OHJAAJA
Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala

 ¢ LASTENOHJAAJA
Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala

 ¢ NUORISO- JA YHTEISÖOHJAAJA
Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala

LÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO
Lääkealan perustutkinnon suorittanut valmistuu lääketeknikoksi. Hänellä 
on valmiudet työskennellä esimerkiksi lääkehuollon logistisissa sekä 
toimisto- ja tietoteknisissä tehtävissä, reseptinkäsittelyssä ja avustajina 
lääkkeiden käsittely- ja valmistusprosessissa farmaseuttisessa valvonnassa. 
Perustutkinnon suorittanut voi työskennellä assistenttina kliinisessä tutki-
muksessa, lääkkeen valmistuksessa, lääkemarkkinoinnissa ja tiedottamises-
sa sekä erilaisissa lääkehuollon varastointitehtävissä.

 ¢ LÄÄKETEKNIKKO
Apteekkialan osaamisala 
Lääkealan osaamisala
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PALVELUALATTERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT

”Työskentelen tällä hetkellä HYKS:in 
kardiologian vuodeosastolla lähihoitaja-
na. Haaveenani on opiskella vielä lisää 
tulevaisuudessa, ehkä ensihoitajaksi tai 
anestesiologian asiantuntijaksi.”

Aino Takala on suorittanut sosiaali- ja 
terveysalan perustutkinnon ja valmistu-
nut lähihoitajaksi Stadin ammattiopis-
tosta. Samalla hän suoritti yo-tutkinnon.

VÄLINEHUOLTOALAN  
PERUSTUTKINTO
Välinehuoltoalan perustutkinnon suorittanut tuntee yritystoiminnan 
perusteita ja osaa edistää toiminnallaan työpaikkansa yritystoiminnan 
kannattavuutta. Aseptinen toiminta, hyvien hygieniakäytäntöjen nou-
dattaminen ja infektioiden torjunta eri menetelmin on työympäristöstä 
riippumatta keskeistä välinehuoltajan osaamista. Välineiden tarkistami-
nen, puhdistaminen, desinfiointi, sterilointi, pakkaaminen, säilyttäminen, 
varastointi ja kuljettaminen muodostavat välinehuoltoprosessin keskeisen 
sisällön. Välinehuoltaja voi työskennellä sosiaali- ja terveydenhuollos-
sa esimerkiksi välinehuoltokeskuksissa, leikkaus- ja anestesiaosastoilla, 
endoskopiayksiköissä, laboratorioissa, teho-, dialyysi- ja synnytysosastoilla, 
poliklinikoilla, lääkehuollossa ja suun terveydenhoidon yksiköissä. 

 ¢ VÄLINEHUOLTAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN  
PERUSTUTKINTO
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-
alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin ja erikoistuneempi 
osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään 
yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. 
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä 
erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, 
mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, 
lastensuojelun, lapsiperheiden sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä.

 ¢ LÄHIHOITAJA 
Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala 
Jalkojenhoidon osaamisala 
Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala  
Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala 
Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala 
Suunhoidon osaamisala 
Vammaistyön osaamisala

 ¢ PERUSTASON ENSIHOITAJA 
Perustason ensihoidon osaamisala

HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN 
PERUSTUTKINTO 
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneilla on 
ammattitaito palvella asiakkaita sekä myydä hius- ja kauneudenhoitoalan 
tuotteita ja palveluja. Kosmetiikkaneuvojat osaavat ohjata ja neuvoa 
asiakkaita ihon ja hiusten hoidossa sekä tuotteiden käytössä. 
Kosmetologit tekevät asiak kaille kasvo-, jalka- ja käsihoitoja sekä 
opastavat heitä ihon itsehoidossa ja tuotteiden käytössä. Kampaajilla 
ja partureilla on ammattitaito tehdä asiakkaille hiustenleikkauksia 
kampaajatyötekniikoilla sekä kampauksia erilaisilla tekniikoilla. Parturit 
osaavat tehdä hiustenleikkauksia parturityötekniikoilla sekä toteuttaa 
kampauksia sekä partakäsittelyjä. 

 ¢ KAMPAAJA 
Kampaajatyön osaamisala

 ¢ KOSMETIIKKANEUVOJA
Hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisala

 ¢ KOSMETOLOGI 
Ihon hoidon osaamisala

 ¢ PARTURI 
Parturityön osaamisala

LIIKUNNANOHJAUKSEN  
PERUSTUTKINTO
Liikunnanohjauksen perustutkinnosta valmistunut ohjaa liikuntaa erilaisille 
ja eri-ikäisille ryhmille, laatii tarvittaessa fyysistä toimintakykyä ja terveyttä 
edistäviä henkilökohtaisia liikuntaohjelmia sekä suunnittelee ja johtaa 
liikuntaan liittyviä projekteja. Liikuntaneuvoja edistää ihmisen kokonais-
valtaista hyvinvointia, terveyttä, toiminta- ja työkykyä sekä ohjaa ihmisiä 
liikunnalliseen, terveyttä edistävään ja ylläpitävään elämäntapaan.

 ¢ LIIKUNTANEUVOJA
Liikunnan palvelutuotannon osaamisala 
Terveyttä edistävän liikuntaneuvonnan osaamisala 
 Valmennuksen ja seuratoiminnan osaamisala

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO
Logistiikka-ala käsittää tässä autokuljetuksen ja varastoinnin sekä lento-
aseman logistisia palveluja. Kuljetusalan ammattilainen kuljettaa ihmisiä, 
tavaroita ja ajoneuvoja paikasta toiseen tehokkaasti ja turvallisesti ja 
palvelee asiakkaita mahdollisimman hyvin. Varastoalalla toimivat käsittele-
vät ja siirtävät erilaisia tavaroita varastoihin ja sieltä edelleen kuluttajille. 
Lentoasemapalveluiden toiminnoissa huolletaan lentoasemalla olevia 
rakennuksia sekä lentokenttää ja käsitellään rahtia.

 ¢ AUTONKULJETTAJA
Kuljetuspalvelujen osaamisala

 ¢ LENTOASEMAHUOLTAJA 
Lentoasemapalvelujen osaamisala

 ¢ LINJA-AUTONKULJETTAJA
Kuljetuspalvelujen osaamisala

 ¢ VARASTONHOITAJA 
Varastopalvelujen osaamisala

 ¢ YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA
Kuljetuspalvelujen osaamisala 
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PALVELUALAT PALVELUALAT

”Olen ollut onnekas. Ammatillinen koulutus 
antoi mahdollisuuksia, joista en peruskoulun 
jälkeen osannut haaveillakaan! Olin muun 
muassa opiskelemassa työpaikalla Oslossa. 
Lounaslinjastoja kunnostaessani en osannut 
kuvitella tarjoilevani vielä joskus kolmen 
Michelin-tähden ravintolassa. Työn ja 
opiskelun pitää olla niin mielekkäitä, että 
niihin on kiva mennä.”

Suvi Minkkinen on suorittanut ravintola- 
ja catering-alan perustutkinnon Gradias-
sa ja valmistunut tarjoilijaksi. Lisäksi hän 
on suorittanut yo-tutkinnon.

”Tykästyin ruuanlaittoon yläkoulussa köksän 
kautta. Aloin tehdä ruokaa myös kotona, 
ja päätin hakea yhteishaussa kokkilinjalle 
Perhoon. Ruuan laittaminen on tietyllä tavalla 
taiteenlaji. On kiva syödä ruokaa, joka näyttää, 
maistuu ja tuoksuu hyvältä.”

Kaisla Heimala on suorittanut ravintola- ja 
catering-alan perustutkinnon Perho Liike-
talousopistossa ja valmistunut kokiksi.

RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN  
PERUSTUTKINTO 
Ravintola- ja catering-alan perustutkinnon suorittanut työskentelee 
ruoanvalmistuksen, tarjoilun, asiakaspalvelun sekä hotellin vastaanoton 
suunnittelu-, toteuttamis- ja myyntitehtävissä. Alan työpaikkoja on esi-
merkiksi hotelleissa, majoitusliikkeissä, ravintoloissa, catering-alan yrityksis-
sä, suurkeittiöissä, kahviloissa, liikenneasemilla, pikaruoka-, juhlapalvelu- ja 
matkailuyrityksissä sekä lasti- ja matkustajalaivoilla.

 ¢ KOKKI
Ruokapalvelun osaamisala

 ¢ TARJOILIJA
Asiakaspalvelun osaamisala

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO
Yhteiskunnan monimutkaistuminen ja ympäristön häiriötekijät lisäävät 
turva-alan monipuolisten palvelujen tarvetta. Yksityiseen turva-alaan 
kuuluvat vartiointi, yksityisetsivätoiminta, turvaurakointi, rakenteellinen 
turvallisuus, lukkosepäntoiminta ja tekniset valvontajärjestelmät, turva-
konsultointi, tietoturvallisuus ja näihin liittyvä koulutus. Tutkinto antaa 
perusvalmiudet erilaisissa turva-alan tehtävissä työskentelylle.

 ¢ TURVALLISUUSVALVOJA

MERENKULKUALAN PERUSTUTKINTO
Suomen ja ulkomaiden välinen meriliikenne on vilkasta. Meriteitse 
kulkee paljon sekä matkustajaliikennettä että tavaraliikennettä. Aluksen 
miehistön tehtäviin kuuluvat aluksen purkamisen ja lastauksen valvonta, 
matkanaikainen navigointi, koneiden käyttö, meri- ja alusturvallisuuden 
ylläpito sekä tarvittava huolto ja kunnossapito.

 ¢ KORJAAJA
Kansi- ja konekorjauksen osaamisala

 ¢ LAIVASÄHKÖASENTAJA
Sähkökäytön osaamisala

 ¢ VAHTIKONEMESTARI
Konepäällystön osaamisala

 ¢  VAHTIPERÄMIES
Kansipäällystön osaamisala

PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN 
PERUSTUTKINTO
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinnon suorittanut osaa toimia 
asiakaskohteessa puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työtehtävissä ja 
asiakaspalvelutilanteissa asiakaskohteen palvelusopimuksen mukaisesti. 
Tutkinnon suorittanut voi suunnata ammatillista osaamistaan kiinteistön-
hoitoon, kotityöpalveluihin tai toimitilahuoltoon osaamisalansa mukaisesti. 
Asiakaskohteita voivat olla asuinkiinteistöt, hotelli- ja majoitustilat, kaup-
pakeskukset ja myymälätilat, liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, 
sosiaalihuoltolaitokset, terveydenhuoltolaitokset, teollisuuslaitokset, 
terveydenhuoltotilat tai uima-allas- ja kylpylätilat.

 ¢ KIINTEISTÖNHOITAJA
Kiinteistönhoidon osaamisala

 ¢ KODINHUOLTAJA
Kotityöpalvelujen osaamisala

 ¢ TOIMITILAHUOLTAJA 
Toimitilahuollon osaamisala

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO
Matkailualalla tarkoitetaan matkailijoiden tarvitsemien kuljetus-, majoitus, 
ravitsemis- ja ohjelmapalvelujen myyntiä ja neuvontaa sekä ohjelma- ja 
muiden palvelujen järjestämistä erilaisissa matkailuyrityksissä.

 ¢ MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA
Matkailupalvelujen osaamisala

 ¢ MATKA-ASIANTUNTIJA 
Matkailupalvelujen myynnin osaamisala

 ¢ VASTAANOTTOVIRKAILIJA
Majoituspalvelujen osaamisala
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AMMATTITUTKINNOT

ERIKOISAMMATTITUTKINNOT

1. Ajoneuvoalan ammattitutkinto
2. Asioimistulkkauksen 

ammattitutkinto
3. Elintarvikejalostuksen 

ammattitutkinto
4. Elintarviketeollisuuden 

ammattitutkinto
5. Eläintenhoidon ammattitutkinto
6. Energia-alan ammattitutkinto
7. Esitys- ja teatteritekniikan 

ammattitutkinto
8. Hevostalouden ammattitutkinto
9. Hieronnan ammattitutkinto
10. Isännöinnin ammattitutkinto
11. Kaivosalan ammattitutkinto
12. Kalatalouden ammattitutkinto
13. Kasvatus- ja ohjausalan 

ammattitutkinto
14. Kehitysvamma-alan 

ammattitutkinto
15. Kivialan ammattitutkinto
16. Koneasennuksen ja 

kunnossapidon ammattitutkinto
17. Kuljetusalan ammattitutkinto
18. Laboratorio- ja mittausalan 

ammattitutkinto
19. Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto
20. Leipomoalan ammattitutkinto
21. Lentoasemapalvelujen 

ammattitutkinto
22. Lentokonetekniikan 

ammattitutkinto
23. Liiketoiminnan ammattitutkinto
24. Liikunnan ja valmennuksen 

ammattitutkinto
25. Liikuntapaikka-alan 

ammattitutkinto
26. Luontoalan ammattitutkinto
27. Lähiesimiestyön ammattitutkinto
28. Maanmittausalan ammattitutkinto
29. Maarakennusalan ammattitutkinto
30. Maatalousalan ammattitutkinto
31. Matkailupalvelujen 

ammattitutkinto
32. Media-alan ammattitutkinto
33. Merenkulkualan ammattitutkinto
34. Metsäalan ammattitutkinto
35. Mielenterveys- ja päihdetyön 

ammattitutkinto

1. Ajoneuvoalan 
erikoisammattitutkinto

2. Elintarvikealan 
erikoisammattitutkinto

3. Eläintenhoidon 
erikoisammattitutkinto

4. Energia-alan 
erikoisammattitutkinto

5. Erityisruokavaliopalvelujen 
erikoisammattitutkinto

6. Esitys- ja teatteritekniikan 
erikoisammattitutkinto

7. Hevostalouden 
erikoisammattitutkinto

8. Hieronnan erikoisammattitutkinto
9. Hius- ja kauneudenhoitoalan 

erikoisammattitutkinto
10. Immobilisaatiohoidon 

erikoisammattitutkinto
11. Isännöinnin erikoisammattitutkinto
12. Johtamisen ja yritysjohtamisen 

erikoisammattitutkinto
13. Kalatalouden 

erikoisammattitutkinto
14. Kasvatus- ja ohjausalan 

erikoisammattitutkinto
15. Koneasennuksen ja kunnossapidon 

erikoisammattitutkinto
16. Kuntoutus-, tuki- ja 

ohjauspalvelujen 
erikoisammattitutkinto

17. Laivasähkömestarin 
erikoisammattitutkinto

18. Leipomoalan 
erikoisammattitutkinto

19. Lentokonetekniikan 
erikoisammattitutkinto

20. Liikenneopettajan 
erikoisammattitutkinto

21. Liiketoiminnan 
erikoisammattitutkinto

22. Liikuntapaikka-alan 
erikoisammattitutkinto

23. Luontoalan erikoisammattitutkinto
24. Maarakennusalan 

erikoisammattitutkinto
25. Maaseudun kehittämisen 

erikoisammattitutkinto
26. Maatalousalan 

erikoisammattitutkinto
27. Majoitus- ja ravitsemisalan 

esimiestyön 
erikoisammattitutkinto

28. Media-alan erikoisammattitutkinto
29. Metsäalan erikoisammattitutkinto

36. Musiikkituotannon 
ammattitutkinto

37. Opastuspalvelujen 
ammattitutkinto

38. Palvelulogistiikan ammattitutkinto
39. Pintakäsittelyalan ammattitutkinto
40. Porotalouden ammattitutkinto
41. Prosessiteollisuuden 

ammattitutkinto
42. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 

ammattitutkinto
43. Puutarha-alan ammattitutkinto
44. Puuteollisuuden ammattitutkinto
45. Rakennustuotealan 

ammattitutkinto
46. Ravintolan asiakaspalvelun 

ammattitutkinto
47. Ruokapalvelujen ammattitutkinto
48. Saamenkäsityökisällin 

ammattitutkinto
49. Seurakunta- ja hautauspalvelualan 

ammattitutkinto
50. Sukellusalan ammattitutkinto
51. Sähkö- ja automaatioalan 

ammattitutkinto
52. Taideteollisuusalan 

ammattitutkinto
53. Talonrakennusalan 

ammattitutkinto
54. Talotekniikan ammattitutkinto
55. Tekstiili- ja muotialan 

ammattitutkinto
56. Terveysalan ammattitutkinto
57. Tieto- ja kirjastopalvelujen 

ammattitutkinto
58. Tieto- ja tietoliikennetekniikan 

ammattitutkinto
59. Tieto- ja viestintätekniikan 

ammattitutkinto
60. Tullialan ammattitutkinto
61. Tuotantotekniikan 

ammattitutkinto
62. Turvallisuusalan ammattitutkinto
63. Veneenrakennusalan 

ammattitutkinto
64. Ympäristöalan ammattitutkinto
65. Yrittäjän ammattitutkinto

30. Mielenterveys- ja päihdetyön 
erikoisammattitutkinto

31. Oikeustulkkauksen 
erikoisammattitutkinto

32. Palvelulogistiikan 
erikoisammattitutkinto

33. Pintakäsittelyalan 
erikoisammattitutkinto

34. Prosessiteollisuuden 
erikoisammattitutkinto

35. Puhevammaisten tulkkauksen 
erikoisammattitutkinto

36. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 
erikoisammattitutkinto

37. Puutarha-alan 
erikoisammattitutkinto

38. Puuteollisuuden 
erikoisammattitutkinto

39. Rakennusalan työmaajohdon 
erikoisammattitutkinto

40. Saamenkäsityömestarin 
erikoisammattitutkinto

41. Sähkö- ja automaatioalan 
erikoisammattitutkinto

42. Taideteollisuusalan 
erikoisammattitutkinto

43. Talonrakennusalan 
erikoisammattitutkinto

44. Talotekniikan 
erikoisammattitutkinto

45. Tekstiili- ja muotialan 
erikoisammattitutkinto

46. Tieto- ja tietoliikennetekniikan 
erikoisammattitutkinto

47. Tieto- ja viestintätekniikan 
erikoisammattitutkinto

48. Tuotannon esimiestyön 
erikoisammattitutkinto

49. Tuotantotekniikan 
erikoisammattitutkinto

50. Tuotekehitystyön 
erikoisammattitutkinto

51. Turvallisuusvalvojan 
erikoisammattitutkinto

52. Valmennuksen 
erikoisammattitutkinto

53. Vanhustyön 
erikoisammattitutkinto

54. Veneenrakennusalan 
erikoisammattitutkinto

55. Ympäristöalan 
erikoisammattitutkinto

56. Yritysneuvojan 
erikoisammattitutkinto

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnon avulla 
syvennät osaamistasi tai voit todentaa taitosi. 
Tutkinnot on suunnattu jo työelämässä oleville.

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
■  AIKUISTEN AMMATILLINEN KOULUTUS  
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A
mmatillisia tutkintoja ovat  
perus-, ammatti- ja erikois-
ammattitutkinnot. Ammatilliset 
tutkinnot tarjoavat opiskelijalle 
laajan valikoiman ammatillista 
osaamista, ja opiskelija voi va lita 

itselleen sopivimman  yli  160 tutkinnon jou kosta. 
Aikuisopiskelija voi hank  kia osaamista mo nin ta-
voin myös oppi so pi muskoulutuksessa tai opiskele-
malla koulutussopimuksella. 

 KOULUTUKSEEN  
 HAKEMINEN 
Aikuisopiskelijat hakevat koulutukseen jatkuvassa 
haussa, ja oppilaitokset määrittävät koulutusten 
valintaperusteet, hakuajat sekä hakumenettelyn. 

Hakija ottaa yhteyttä suoraan koulutuksen jär-
jestäjään, jolta saa tarkempia tietoja opintoihin 
hakemisesta.

 OPINTOJEN  
 SUUNNITTELU 
Yhdessä koulutuksen järjestäjän edustajan kans-
sa pohditaan, mikä olisi opiskelijalle paras opis-
ke lumuoto. Opintojen alussa jokaiselle opis-
ke  lijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen 
kehit tämissuunnitelma eli HOKS. Siinä otetaan 
huo mioon opiskelijan aikaisemman koulutuksen, 
työkokemuksen tai harrastuksen kautta saadut 
tiedot ja taidot. 

Koulutuksen järjestäjän edustaja selvittää 

ja tunnistaa opiskelijan aiemmin hankkiman 
osaamisen ja tunnustaa siitä sen osan, joka 
vastaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden 
ammattitaitovaatimuksia tai osaamistavoitteita. 

 TUTKINNON OSAN  
 SUORITTAMINEN 
Kun aikuisopiskelija haluaa suorittaa vain tut-
ki n  non osan, hakumenettely on samanlainen 
kuin koko tutkinnon suorittamiseen tähtäävien 
opintojenkin kohdalla. Nykyään myös valinnaisia 
tutkinnon osia on tarjolla monipuolinen valikoima, 
ja niiden suorittaminen on tehty opiskelijalle jous-
tavaksi. Jatkuvan haun ansiosta mahdollisuuksia 
ammatillisen osaamisen päivittämiseen on tarjolla 
ympäri vuoden.

 OPPISOPIMUS 
Oppisopimuksella opiskeleva on työsuhteessa 
työn  antajaan, ja opiskelijalle maksetaan pa lk   ka a    
työehtosopimuksen mukaisesti. Työtunteja opis-
kelijalla on oltava viikossa keskimäärin vähin tä än  
25. Oppisopimus voidaan solmia koskemaan ko-
konaista tutkintoa tai sen osaa. Yleensä opiskelija 
etsii itse oppisopimuspaikkansa.

 KOULUTUSSOPIMUS 
Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa 
opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön 
työtehtävien yhteydessä. Koulutussopimus eroaa 
oppisopimuksesta siinä, että opiskelija ei ole työ-
suhteessa työnantajaan. Näin opiskelija ei myös-
kään saa työstään palkkaa, ja on koulutuksen järjes-
tä jän tapaturmavakuutuksen piirissä. Kou lutus-
sopimuksessa sovitaan yksittäisen tutkinnon osan 
tai sitä pienemmän kokonaisuuden suorittamisesta 
kerrallaan. 

Yhä useampi aikuinen haluaa päivittää ammatillista osaamistaan tai opiskella 
kokonaan uuden ammatin. Aikuisopiskelun ytimessä on henkilökohtainen 
osaamisen kehittämissuunnitelma HOKS, joka auttaa yksilöllisen opintopolun 
suunnittelussa.

Miten voin päivittää  
osaamistani aikuisena?

■  AIKUISTEN AMMATILLINEN KOULUTUS  
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Ammatin päivittäminen tai uuden opiskelu onnistuvat hyvin myös aikuisena. 
Ammatilliset opinnot taipuvat hyvin elämäntilanteen mukaan.

Ammattiopinnoista uusille urille
TEKSTI Juho Heikkinen KUVAT Haastateltavat

 VELI-PEKKA JÄRVINEN   
 49, tuleva lähihoitaja 
KUKA OLET?
– Olen entinen konepajamies Pirkkalasta.

MITÄ OPISKELET?
– Opiskelen Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa 
oppisopimuksella lähihoitajaksi. Osaamisalani 
on mielenterveys- ja päihdetyö. Aloitin opinnot 
maaliskuussa 2017 saatuani paikan Tampereen 
kuntoutumiskeskuksessa,  A-klinikka Oy:ssä. 
Viime vuodenvaihteessa siirryin Lammille 
Maivita Oy:öön, jossa voin perehtyä Minnesota-
menetelmän käyttöön päihdetyössä.

MIKSI PÄÄTIT VAIHTAA ALAA?
– Alanvaihto oli ollut mielessäni taka-alalla vuosia, 
ja aloin etsiä syvempää merkitystä elämälle. Enää 
elämässäni eivät ole tärkeintä kiire ja raha, vaan 
hyvän jakaminen.

MIKÄ ALALLASI ON KIINNOSTAVINTA?
– On kiinnostavaa ja kaunista, kun pääsee 
todistamaan ihmisen elämänmuutosta ja sen 
kautta löytyvää, piilossa ollutta potentiaalia. Olen 
kokenut itsekin mullistuksia elämäni varrella.

OPISKELU JA MUU ELÄMÄ?
– Työelämän, opiskelun ja kaiken muun yhtee n- 
sovittamisessa on ollut omat haasteensa etenkin, 
kun oppisopimuspaikkani on 100 kilo metrin pääs-
tä kotoani. Innostukseni on kuitenkin auttanut jak-
samaan. Aloitan pian myös lyhytterapian opinnot 
Helsingin psykoterapiainstituutissa.

 OLLI JÄÄSKELÄINEN  
 54, tuleva merkonomi 
KUKA OLET?
– Entinen ravintola-alan ja tuleva myyntialan 
ammattilainen Valkeakoskelta.

MITÄ OPISKELET?
– Opiskelen liiketoiminnan perustutkintoa 
Valkeakosken ammattiopistossa (VAAO). Olen 
jo suorittanut teoriaopintoni, ja syksyn aikana 
suoritan myös viimeiset näyttöni. Sen jälkeen 
valmistun merkonomiksi.

MIKSI PÄÄTIT VAIHTAA ALAA?
– Työskentelin yli 30 vuotta ravintola-alalla 
pääkaupunkiseudulla. Muutama vuosi sitten 
muutimme ensin Keski-Suomeen ja sitten 
Pirkanmaalle, enkä enää innostunut ravintola-
alasta. Sen sijaan minua kiinnosti myyntiala.

MIKÄ ALALLASI ON KIINNOSTAVINTA?
– Myyntialalla pääsee tekemisiin ihmisten kanssa. 
Voin hyödyntää asiakaspalvelukokemustani, sillä 
liiketoiminnassa on miltei aina mukana sosiaalinen 
ulottuvuus. 

OPISKELU JA MUU ELÄMÄ?
– VAAOssa opiskelu on sujunut mutkattomasti. 
Tartuin kuitenkin myös mahdollisuuteen 
aloittaa tradenomin opinnot Hämeen 
ammattikorkeakoulussa, mikä on tuonut arkeen 
omat haasteensa, mutta mielestäni koulutus 
kannattaa aina.

 MARIA KORHONEN  
 30, tuleva LVI-asentaja 
KUKA OLET?
– 30-vuotias topakka, rempseä ja aurinkoinen nai-
nen Kuopiosta.

MITÄ OPISKELET?
– Opiskelen LVI-asentajaksi talotekniikan puo lel-
la Savon ammattiopistossa Siilinjärvellä. Suun ni-
tel missani on valmistua viimeistään ensi keväänä. 
Loput opintoni suoritan oppisopimuksella kuo-
piolaisessa LVI-yrityksessä.

MIKSI PÄÄTIT VAIHTAA ALAA?
– Aiemmin työskentelin kaupan alalla reilun kym-
menen vuoden ajan ja tein myös mallin töitä. Olen 
aina nauttinut ihmisten parissa työskentelystä ja 
 vaih  televista työtehtävistä, mutta en kokenut kau-
pan alaa enää omakseni. 

MIKÄ ALALLASI ON KIINNOSTAVINTA?
– Talotekniikka-alalla on monipuolisia töitä ja jat ko-
kouluttautuminen on mahdollista. Mie len ki in  toa  
lisäävät työn fyysisyys ja käsillä teke mi  sen mahdolli-
suus. Positiivisella asenteellani ja osaa misellani olen 
ansainnut paikkani mies val tai sel la alalla. Kannustan-
kin kaikkia uutta uraa suun nit televia seuraamaan 
omia haaveitaan en nak ko luuloista huolimatta. 

OPISKELU JA MUU ELÄMÄ?
– Minulla on perhe, mikä asettaa omat talou del-
liset ja aikataululliset haasteensa, mutta tahto ja 
into muuttavat haasteet mahdollisuuksiksi. Läheis-
ten tuki ja apu ovat olleet kultaakin kalliimpia.

■  AIKUISTEN AMMATILLINEN KOULUTUS  

26 



Ammattiopinnoista uusille urille

E
nsin oli tarkoitus mennä lukioon, 
kun en tiennyt tarkkaan, mitä haluan 
opiskella. Kolmisen viikkoa ennen yh-
teis hakua törmäsin koodaukseen, ja 
se vaikutti mielenkiintoiselta. Kaverini 
oli töissä koodarina, ja hänen kauttaan 

innostuin opiskelemaan alaa myös itse.
Ennen opintojen alkua Joel tutustui 

koodaukseen itsenäisesti.
– Katsoin YouTubesta koodausvideoita ja pe-

reh dyin siihen, miten verkkosivuja tehdään. Tästä 
taustatyöstä oli todella paljon hyötyä opintojen al-
kuvaiheessa. 

SISÄLLE KOODIEN SALOIHIN
Joel kertoo, että sai koodauksen maailmaan hyvän 
otteen heti opintojensa alussa. Opiskelutahti oli tar-
peeksi rauhallinen, ja uusia asioita ehti oppia oma an 
tahtiin. Omat projektit edesauttoivat oppimista.

– Koulun ohella koodasimme omia juttuja, ku -
ten puhelinsovelluksia. Näiden kautta sain kos    ke-
tuspintaa uusiin teknologioihin, ja samalla koo-
daustaitoni kehittyi. Teimme myös muutamia tie-
to järjestelmiä, joita voitiin käyttää koulun sisäisissä 
hommissa.

Datanomin opintoihin liittyy muitakin opintoja, 
kuten koulutusta esimies- tai projektinjohtotehtä viin.

JKokkina tunnettu Joel Koch suoritti tieto- ja 
viestintätekniikan perustutkinnon ja valmistui 
datanomiksi keväällä 2017. Kolmannen vuoden  
hän opiskeli oppisopimuksella. 

Tubettaja Joel Koch  
tykkää koodata

Joel Koch toteaa olevansa täysipäiväinen koodari, osa-aikainen tubettaja ja vapaa-ajan skeittari.

TEKSTI Ossi Muurinen KUVA Joel Koch Instagram

MYÖS HE SUORITTIVAT  
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN: 

 ¢ Veronica Verho tunnetaan vloggaajana 
ja radiokanava NRJ:n juontajana. Hän 
unelmoi radiotyöstä ja opiskeli media-
assistentiksi. Lue lisää Veronicasta 
ammattiosaaja.fi

 ¢ Herbalisti eli tubettaja Juuso Karikuusi on 
kouluttautunut datanomiksi.

 ¢ Laulaja-lauluntekijä Ellinooran opinto  
po l ku vei hänet musiikkiluokalta ammatti-
opistoon, jossa hän suoritti muusikon  
perustutkinnon ja yliop pilas tutkinnon.

 ¢ YouTubettaja Jaakko Parkkali opiskeli 
merkonomiksi ennen tubetähteyttään.

 ¢ PMMP-yhtyeestä tuttu laulaja Mira Luoti 
valmistui alkujaan suurtalouskokiksi.

– Datanomin koulutus sopii erinomaisesti 
henkilöille, joilla ei ole koodauksesta aiempaa 
kokemusta. Koulutus on laaja-alaista, ja opinnoista 
saa hyvät valmiudet toimia monissa tehtävissä. 
Datanomin koulutuksessa hyvää on myös se, että 
koodausta on helppo opiskella itsenäisesti.

OPPISOPIMUS VEI TYÖELÄMÄÄN
Kolmannen vuoden Joel opiskeli oppisopimuksella.

– Oppisopimus kiinnosti, sillä siinä pääsee oi-
ke    asti harjoittelemaan töitä ja voi kehittää pa-
rem   min sitä osaamista, mihin haluaa erikois tua. 
Kakkosvuoden lopulla olin työpaikalla opis ke-
le  mas sa. Jakson päätyttyä sovimme työn anta-
jan kanssa, että suoritankin viimeisen vuoden 
työpaikassa oppisopimuksella.

Oppisopimuskoulutuksen avulla Joel syvensi 
osaamistaan ja oppi uusia asioita.

– Oppisopimuksesta oli paljon hyötyä. Työ-
paikalla oppimisen määräkin on ihan eri kuin vain 
koulun penkillä istuttaessa. Koko päivän koodaus-
putki tai uuteen asiaan perehtyminen kehittää 
tieto taitoa huimasti. Oppisopimuksen aikana oli 
muutamia lähipäiviä oppilaitoksessa, mutta työn 
ja koulun sovittaminen keskenään ei tuntunut 
laisinkaan raskaalta.

Nykyään Joel tekee järjestelmäpainotteisia 
koodaushommia.

– Työnkuvani on laaja. Koodauksen lisäksi teen 
myös mainosbannereita ja verkkosivulandereita. Pi-
dän siitä, että pääsen tekemään hyvin erilaisia töitä.

Joel muistelee opiskeluaikojaan lämmöllä.
– Opiskeluaika herättää positiivisia mielikuvia. 

Aluksi en ollut varma, oliko ala itselle sopiva, mutta 
ensimmäisen puolen vuoden jälkeen se tuntui  
om al  ta. Löysin kavereita, mikä antoi paljon lisäar-
voa opiskelulle. On tärkeää, että on joku, jonka 
kanssa jakaa oppimiskokemukset. 

Datanomiksi valmistumisen jälkeen Joel pääsi 
heti kiinni työelämään.

– Eniten pidän siitä, että työn tuloksen näkee 
konkreettisesti. Koodiriveistä tulee toimivia sovel-
luksia. Työt eivät käy tylsäksi, kun koodauksella voi 
tehdä kaikkea nettisivuista älyautomaatioon asti.  ●
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Nyt kannattaa kerätä kaverit yhteen ja 
ilmoittautua Taitaja9-kilpaluun! Taitaja9 on 
7.–9.-luokkalaisten kädentaidonkilpailu 
ja  hu l va ton tapahtuma, jossa voi tutustua 
samanikäisiin nuoriin. Kilpailutehtävissä 
loistavat nokkelat, ketterät sekä 
innokkaat.

Taitaja9 koostuu paikalliskilpailuista, alue-
kilpailuista ja finaalista. Kokoa siis kolmen 
kaverin joukkue ja lähde mukaan! Taitaja9-
finaali on keväällä 2020 Jyväskylässä.

Kysy lisää opoltasi!

Nokkelat voittavat 

Taitaja-tapahtuma 

Jyväskylässä
11.–14.5.2020!

taitaja2020.fi

#DiscoverYourTalent

Avajaisten lavalla nostetaan esiin 
nuorten ammatillista osaamista 
sekä inspiroivia tarinoita. 
Ilmoittautuneille luvassa 
myös pientä purtavaa. 
Tervetuloa innostumaan! 

#EUVocationalSkills
#NuoriYrittäjyys
Tapahtuma myös Facebookissa!

EUROPEAN VOCATIONAL 
SKILLS WEEK 2019 
Avajaiset 14.10.2019 klo 10.30–13.00
Sanomatalo, Helsinki   

Euroopan ammattitaitoviikko 
– aloitteentekijänä

#EUVocationalSkills

Euroopan ammattitaitoviikko 
– aloitteentekijänä

#DiscoverYourTalent

EUROOPAN AMMATTITAITOVIIKKO  

TAITAJA9:SSÄ!


