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Faktaa koulutusaloista  

ja tutkinnoista  
 

Tietoa alavalinnan tueksi, työvälineitä ohjaustyöhön. 
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Autoalan perustutkinto 

(ajoneuvoasentaja) 

1.8.2022 alkaen  

Ajoneuvoalan perustutkinto, 

ajoneuvotekniikan osaamisala, 
automekaanikko 

 
Kannattaa hakea, jos  

- sinulla on ongelmanratkaisukykyä ja loogista päättelykykyä, 
pitkäjänteisyyttä, kädentaitoja, ryhmätyötaitoja ja tiedonhankintataitoja  
- sinulla on valmius käyttää työkaluja ja rohkeus käyttää erilaisia 
korjaamolaitteita, tarkkuutta vaaditaan monissa eri korjaustehtävissä  
- englanninkielen taito ja matemaattiset taidot ovat hallussa  
- sinulla on teknisen osaamisen lisäksi yhteistyö- ja asiakaspalveluosaamista. 
 

Ei kannata hakea, jos  

- pitkäjänteisyys ja ongelmanratkaisukyky puuttuvat. Autoala ei valitettavasti 
ole sellaista autojen kiillottelua ja tuunaamista kuin somesta ja telkkarista 
voisi päätellä  
- on pahasti allerginen erilaisille pölyille 
- olet kiinnostunut autoalasta vain siksi, että mopoa on kiva laittaa. Autoalalla 
ei pääse rassaamaan omaa mopoa, eikä kaverin mopoa, eikä omaa autoa. 
Koululla tehdään opetussuunnitelman mukaisia harjoitustöitä. Asentajalla on 
suuri vastuu työssään. Pahimmassa tapauksessa virheet voivat olla 
hengenvaarallisia. 
 

Muuta huomioitavaa  
- fyysisesti raskas työ, hankalat työasennot, pitää olla perusterve, värisokeus 
este, ei pahoja allergioita, asentajan pitää pystyä seisomaan lähes koko 
työpäivän, nostelemaan tavaroita, kurkottelemaan, vääntämään ja joskus 
työskentelemään hankalissakin asennoissa  
- työsalissa pölyä, porukkaa ja meteliä  
- Autoala ei ole pelkkää mekaanista vääntämistä vaan myös päättelykykyä 
vaativaa vianhakua, ongelmanratkaisua, sähköön liittyviä mittauksia ja 
asennustöitä, syy ja seuraussuhteiden hahmottamista ja fyysisestikin rankkaa 
työtä. 

 
 

 
Automekaanikko oppilaitoksen työsalissa.
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Elintarvikeala (leipuri-kondiittori) 

 
Kannattaa hakea, jos  

- olet kätevä käsistäsi (kädentaidot (+kätevyys)  
- tiimityöskentely sujuu  
- olet omatoiminen ja osaat ratkaista itsenäisesti ongelmia  
- matematiikan perustaidot ovat hallussa (esim. reseptit ja niiden 
muuntaminen eri kokoisiksi)  
- olet valmis toimimaan teollisuustyössä ja heräämään aikaisin aamuyöllä 
töihin 

 
Ei kannata hakea, jos  
- sinulla on tuki- ja liikuntaelinsairauksia, allergia, atooppinen ihottuma, astma 
tai keliakia  
- jos sinulla ei ole yhtään etukäteen kiinnostusta leipomiseen 
 
 

Leipuri-kondiittori  

Leipuri-kondiittorit työskentelevät pääosin leipomoissa, konditorioissa tai 
kahviloissa. Työ on pitkälti käsityötä, mutta myös prosessimaista teollista 
työskentelyä. Alalla menossa käsileivonnan nousukausi. Tuotetietoiset 
kuluttajat haluavat tuoretta käsin tehtyä leipää. Myymäläleipomoiden osuus 
alasta on vahvasti kasvussa ja siitä povataan alan tulevaisuutta. Alalla on 
mahdollista käyttää paljon mielikuvitusta ja luovuutta esim. tuotekehittelyn 
saralla. Uusia makuja ja muotoja kaivataan koko ajan. 

 
Leipuri  
Menee ajoissa töihin, joskus tosi myöhäänkin. Isommissa yrityksissä työ on 
monesti vuorotyötä, kun taas pienemmissä leipomoissa leipurit menevät 
pikkutunneilla töihin ja pääsevät vuorostaan ajoissa kotiin. Työssä tarvittavia 

vahvuuksia: raaka-ainetuntemus, hyvä fysiikka, taito tehdä montaa asiaa yhtä 
aikaa, hygieniaosaaminen. 

 
Kondiittori  
Tekee kakkuja, leivonnaisia, suklaatöitä, konvehteja ja muita herkkuja. 
Työskentely pääosin päivätyötä, fyysisesti kevyempää kuin leipurin työ. Vaatii 
tarkkaa kädenjälkeä ja huolellisuutta, mahdollisuus hifistellä. Kondiittorin työ 
on yleensä irrallaan leipurin työstä. Kaikissa leipomoissa ei ole konditoriaa ja 
toisin päin. 

 
Elintarvikealan muut tehtävät  

Alalla on mahdollista työllistyä myös pakkaus-, varasto, ja 
lähetystyötehtävissä. Varsinkin teollinen työympäristö takaa monesti kiinteän 
ja kilpailukykyisen palkan etuineen. Alalla mahdollisuus edetä myös 
toimihenkilöksi (esim. tuotepäällikkö) 

 
Kondiittorityön harjoitustehtävä.  
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Eläintenhoitaja  

(maatalousalan perustutkinto 

/eläintenhoidon osaamisala) 

 
Kannattaa hakea, jos  
- sinulla on kiinnostusta ja kykyä omaksua paljon uutta teoriatietoa (esim. 
ruokinta, anatomia, fysiologia)  
- matemaattiset taidot ovat kunnossa  
- sinulla on hyvä hienomotoriikka (erityisesti pieneläinten kanssa työskentely) 
- sinulla on valmius fyysiseen ja paljolti ulkona tapahtuvaan opiskeluun ja 
työhön  
- fyysinen ja psyykkinen terveytesi on kunnossa, jotta voit ottaa vastuuta 
eläimistä  
- olet valmis työskentelemään opintojen aikana vaihtuvina aikoina ja 
vaihtuvissa olosuhteissa 

 
Ei kannata hakea, jos  

- arjessa jaksamisen kanssa on vaikeuksia: rutiineja ei ole, oppimisympäristöt 
vaihtelevat, tyypillistä koulupäivää ei ole 

 
Muuta huomioitavaa  
Asikkalan kampusalue on laaja ja erilaisia tiloja on paljon. Hahmottamisen 
ongelmista kärsiville opiskelijoille alueiden haltuunotto voi tuntua työläältä. 
Asikkalassa on solu-asuntola, jossa asuminen vaatii kykyä sietää erilaisia 
ihmisiä ja tapoja. Kampukselle pääsee julkisilla kulkuyhteyksillä, mutta 
erilaisten liitäntäyhteyksien varassa oleville matka-ajasta saattaa tulla pitkä. 

 

Maahanmuuttajille  
Kielitaitovaatimukset kasvavat erityisesti eläinaloilla, koska terminologia on 
uutta suomenkielisillekin. Lupakorttien suorittaminen kuuluu moneen näistä 
tutkinnoista ja niissäkin kielitaito joutuu testiin (osa on mahdollista suorittaa 
englanniksi). 

 

 
Eläinten käsittelyä.  
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Hevostenhoitaja  

(hevostalouden perustutkinto) 
 

vrt. kohta Eläintenhoitaja 
 

- fyysisesti ja psyykkisesti raskas ala, päivät voivat venyä pitkiksi = joustavuus  
- käsien, jalkojen ja selän normaali toiminta tärkeää -> koordinaatio ja 
tasapaino pitää olla kunnossa, kun käsitellään isoja eläimiä (ratsastaminen ja 
ajaminen)  
- työssä joutuu nostelemaan paaleja, vesikanistereita, rehusäkkejä ym.  
- uni- ja syömisongelmat uuvuttavat nopeasti, kroppa ei kestä ilman huoltoa  
- hahmottamisen ongelmat hankalia (valjastaminen, eläimen havainnointi) 

- Hevostenhoitajan työssä ollaan vastuussa hevosten hyvinvoinnista. 
Sosiaaliset taidot ovat tärkeitä, koska yrittäjyys on merkittävä 
työllistymisväylä. 
- Edellytyksenä hyvät opiskeluvalmiudet ja kielitaito: ammattisanastoa, 
lupakortteja, työturvallisuusasioiden nopea omaksuminen, kansainvälinen ala  
- Alan koulutusta ei ole tarjolla erityisammattioppilaitoksissa 

 

 
Hevostenhoitaja työtehtävissään.  
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Hius- ja kauneudenhoitoala 
(kosmetologi/kampaaja/parturi) 

 
Kannattaa hakea, jos  
- sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot asiakaspalvelutyössä, uskallus koskea 
ihmiseen ja olla ihmisen lähellä  
- sinulla on hyvät kädentaidot, luovuus, silmän ja käden yhteistyö 

 
Ei kannata hakea, jos  
- fyysinen kunto ja/tai terveys ei kestä seisomatyötä  
- hienomotorisissa taidoissa on haasteita  
- et pysty kohtaamaan ja koskemaan toiseen ihmiseen esim. hiusten käsittely, 
kasvo-, kylpylä-, vartalohoitopalvelut. 

 
Työpaikat:  

palkkatyöt, sopimusyrittäjänä toimiminen, salongit, kauneushoitolat, laivat, 
hotellit, teatteri, palvelutalot, erilaiset projektit 

 
Maahanmuuttajille  
Hius- ja kauneudenhoidossa leikataan hiuksia ja huivin joutuu ottamaan pois. 
Pyrimme järjestämään erillisen tilan. Vartalo-kylpylähoidoissa hyvä huomioida 
pukeutuminen. 
 

 
Hiusten pesu. 
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Jalometalliala  

(artesaani, taideteollisuusalan 

perustutkinto) 
 
Kannattaa hakea, jos  
- sinulla on halua tarkkuutta ja vastuullisuutta vaativiin työtehtäviin 
- sinulla on kykyä oppia jatkuvasti uutta  
- olet oma-aloitteinen, itseohjautuva, utelias ja tunnet innostusta alan 
tuotteisiin ja tekemiseen 
- sinulla on halua hyödyntää digitalisaation ja tietotekniikan suomia 
mahdollisuuksia ammatissa  
- koet, että sinulla on kolmiulotteista hahmottamiskykyä, visuaalista 
näkemystä ja estetiikan tajua 

 
Ei kannata hakea, jos  
- sinulla ei ole taipumusta kädentaitoihin. Silmän ja käden yhteistyön on 
oltava saumatonta.  
- et pysty noudattamaan aikatauluja  
- sinulla ei ole pitkäjänteisyyttä ja sinnikkyyttä. Taitojen oppiminen vaatii 
toistoja. Virheen sattuessa pitää osata kerätä itsensä jatkamaan tai jopa 
aloittamaan uudelleen! 
 

 
Kultasepän tarkkaa työskentelyä.  
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Kalatalouden perustutkinto 
(kalanjalostaja/kalastuksenohjaaja 

/kalanviljelijä) 
 

ks. kohta Eläintenhoitaja 
 

 
Kalan käsittelyä. 
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Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto 
(nuoriso- ja yhteisöohjaaja/lastenohjaaja) 

 
Kannattaa hakea, jos  
- sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot ja sosiaaliset taidot, halua ihmisten 
kohtaamiseen ja ohjaamiseen, sekä kykyä ja tahtoa keskustella erilaisten 
ihmisten kanssa 
- olet valmis ihmissuhdetyöhön; alaikäisten lasten parissa työskenneltäessä 
myös heidän vanhempiensa kohtaaminen kuuluu työhösi.  
- sinulla on ryhmätyötaitoja; esimerkiksi tiimioppimistilanteet, työ 
moniammatillisissa tiimeissä edellyttää ryhmässä toimimista.  
- Olet oma-aloitteinen; tartut toimeen, uskallat kysyä.  
- Pystyt olemaan ryhmän edessä ja esillä.  
- Sinulla on ymmärrys yhdenvertaisuudesta ja hyväksyt moninaisuuden.  
- Olet valmis nopeisiin muutoksiin ja vaihtuviin tilanteisiin; sinulta löytyy 
improvisointikykyä ja kykyä heittäytyä.  
- Sinulla on tietotekniset perustaidot ja suomen kielen taito.  
- Sinulla on avoin asenne ja motivaatiota opiskella. 

 
Ei kannata hakea, jos  
- terveydentilasi ei ole työtehtäviin nähden riittävä 
- Päihde- ja mielenterveysongelmat voivat olla esteenä alalla opiskeluun ja 
työskentelyyn. Oman elämän on oltava tasapainossa, jotta voi auttaa muita 
tukea tarvitsevia  
- Rikosrekisteri tarkistetaan alaikäisten kanssa työskenteleviltä. Esimerkiksi 
merkinnät lapseen kohdistuvista rikoksista, seksuaalirikoksista, 
väkivaltarikoksista tai huumausainerikoksista voivat estää alalla opiskelun ja 
työskentelyn.  
- Voimakas sosiaalisten tilanteiden pelko voi tehdä alalla opiskelun 
mahdottomaksi. Sosiaalisten tilanteiden pieni jännittäminen ei haittaa, siitä 
voi päästä yli opintojen ja työharjoittelun aikana.  

- et pidä ihmisten kanssa toimimisesta ja työskentelystä, niin tämä ei ole oikea 
ala. 

Muuta huomioitavaa:  
- SORA-lainsäädäntö  
 

Kasvatus- ja ohjausalalla opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:  
- sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön 
tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen 
oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus  
- vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai 
vamma  
- muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden 
käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä 
työskentelevien terveyden tai turvallisuuden  
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus 

 
Kuvituskuva.  
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Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto 
(koneasentaja/koneistaja/ 

levyseppähitsaaja/ 

muovi- ja kumituotevalmistaja) 
 
Kannattaa hakea, jos  
- sinulla on hyvä avaruudellisen hahmottamisen kyky ja looginen päättelykyky  
- sinulla on hyvät kädentaidot (hieno- ja karkeamotoriikka)  
- hallitset hyvin peruskoulun matematiikan (erityisesti geometria ja 
trigonometria)  
- englannin kielen taito on hallussa 
 - silmä-käsi-koordinaatio toimii hyvin  
- asenne ja halu oppia on kohdallaan 

 
Ei kannata hakea, jos  
- motoriset taidot ovat heikentyneet, esimerkiksi sairauden vuoksi.  
- on henkisiä ongelmia, hahmotuksen haasteita (syvyys ja tila) tai kognitiivisia 
ongelmia  
- olet yliherkkä äänille tai sairastat kohtauksia aiheuttavia sairauksia (esim. 
epilepsia/paniikkihäiriöt tai vastaavat eivät sovellu meille). Koneiden kanssa 
vahingot ovat isot mahdollisen kohtauksen tullessa.  
- sinulla on hahmottamishäiriöitä (koordinaatio, 3D, näkö)  
- tuki- ja liikuntaelimistössä on ongelmia (paljon seisomatyötä)  
- sinulla on huono näkö 

 
Muuta huomioitavaa  
Ihminen altistuu alallamme erilaisille nesteille, pölylle, lialle, rasvalle ja 
kemikaaleille. Kone- ja tuotantotekniikan koulutuksessa saa hyvät perustiedot 
ja taidot teollisuuden yrityksissä työskentelyyn. Alan sisällä on paljon erilaisia 

työtehtäviä, joissa tarvitaan erilaisia taitoja. Alalla on erittäin hyvät 
työllistymismahdollisuudet ja osaajia tarvitaan! Hyvä ala, jossa pääsee usein 
tekemään myös päivätyötä. Hyvä palkka. Työt eivät lopu tekemällä. 

 

 
Opiskelijoiden hitsausharjoitus.  



 

Koulutuskeskus Salpaus 11 

Laboratorioalan perustutkinto 
(laborantti) 

 
Kannattaa hakea, jos  
- olet vastuullinen ja tarkka  
- olet kiinnostunut luonnontieteistä  
- pystyt huolehtimaan työturvallisuudesta ja työskentelemään erilaisten 
kemikaalien kanssa 
 
Ei kannata hakea, jos  
- luonnontieteet eivät kiinnosta etkä pysty vastuulliseen ja tarkkaan työhön 
sekä ohjeiden noudattamiseen 

 
Muuta huomioitavaa  
Työ on usein päivätyötä, mutta myös vuorotyö mahdollista. 

 
Kuvituskuva.  



 

Koulutuskeskus Salpaus 12 

Liiketoiminnan perustutkinto 
(merkonomi) 

 
Kannattaa hakea, jos  
- sinua kiinnostaa asiakaspalvelutyö ja olet asiakaspalveluhenkinen  
- sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot  
- haluat kehittää kielitaitoasi sekä matemaattista ja digitaalista osaamistasi  
- olet oma-aloitteinen ja tiimityöskentelytaitoinen  
- olet vastuuntuntoinen  
- sinulla on iloinen ja reipas asenne 

 
Ei kannata hakea, jos  

- suomen kielen taito on heikko  
- sinulla on tuki- ja liikuntaelinsairauksia (huomioitavaa: painavien tavaroiden 
nostelu tai istumatyö) 

 
Maahanmuuttajille  
Tutkinnon suorittaminen vaatii taitoa tuottaa tekstiä sekä suomeksi että 
englanniksi. Suomen kielen puhuminen ja tuottaminen on tärkeää nopeasti 
muuttuvissa ja vaihtelevissa asiakaspalvelutilanteissa. 
 

 
Myynti tehtävissä työssäoppimispaikalla.  
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Logistiikan perustutkinto 

Autonkuljettaja  

1.8.2022 alkaen  

kuorma-autonkuljettaja 

 
Kannattaa hakea, jos  

- pystyt omaksumaan teoriatietoa liittyen erilaisiin lakisääteisiin koulutuksiin 
(ajokorttikoulutukset, vaarallisten aineiden kuljetukset, ammattipätevyys).  
- olet säntillinen ja vastuullinen (yksin tien päällä kuorman kanssa kelillä kuin 
kelillä),  
- kestät hyvin painetta (aikataulut, muuttuvia tekijöitä vaikkapa liikenteessä, 
pitkät päivät, usein epäsäännöllinen työ tai epätyypilliset työajat) 
- olet asiakaspalvelutaitoinen (jakelutehtävissä useita kontakteja päivittäin)  
- olet fyysisesti terve ja hyväkuntoinen (autoon nousuja ja poistumista useita 
kertoja päivässä, rullakoiden siirtämistä jne. tai sitten vaikkapa 
massatavarakuljetuksissa kuorma tehdään pyöräkuormaajalla, kuljettaja 
odottaa) 
- osaat ohjata omaa toimintaasi ja sinulla on hyvä hahmottamiskyky 
(reitinvalinta, navigaattoriin ei voi yksin luottaa) 

 
Ei kannata hakea, jos  
- sinulla on mittavia oppimisen haasteita etkä pysty opiskelemaan isossa 
ryhmässä  
- ajattelet, että logistiikan opiskelu on pelkkää ajamista  
- et ole valmis fyysiseen työhön säässä kuin säässä, vaihtelevissa olosuhteissa  
- terveydentilavaatimukset eivät täyty (ks. kohta muuta huomioitavaa) 

 

Muuta huomioitavaa  

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:  
- insuliinihoitoinen diabetes epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja 
toimintahäiriö 
- sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä  
- sydän- ja verenkiertoelinten sairaus  
- fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava 
hengityselinten sairaus  
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus  
- munuaissairaudet 
- psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen 
osallistumisen  

- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. 
 
Opetus toteutuu Vipusella, mutta työssäoppimispaikat voivat olla 
kauempanakin, ei välttämättä Lahden keskustassa, usein kuitenkin 
bussiyhteyksien päässä. Paitsi että kuljettajan työvuorot voivat alkaa 
aamuyöstä, jolloin ei vielä kulje busseja ja päättyä vastaavasti yöllä tai 
terminaali ei ole välttämättä asutuksen lähellä.  

 

Tutkintonimikkeenä on autonkuljettaja eli opiskelijat valmistuvat kuorma-
autokortilla (C-kortti). Jatkuvassa haussa on myös linja-
autonkuljettajakoulutus, mihin vaaditaan 21 v. ja B-kortti. Rekkakortin eli CE-
kortin voi suorittaa perustutkinnon jälkeen Kuljetusalan ammattitutkintona. 
 

Maahanmuuttajille 
Riittävän hyvä suomen kielen taito, etenkin kuljetukselle. Lakisääteiset 
koulutukset hankalia ja liikenteessä on pärjättävä turvallisesti. Pelkkä 
ajaminen ei riitä. OPVA-koulutus maahanmuuttajille on hyvä vaihtoehto 
(suomen kieli vahvistuu, ammattisanastoa...). 
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Varastonhoitaja  

1.8.2022 alkaen  

palvelulogistiikkatyöntekijä 
 

Kannattaa hakea, jos  

- arvostat selkeää ja käytännönläheistä työtä  
- sinulla on hyvä fyysinen kunto  
- sinulla on hyvä hahmottamiskyky, trukilla nostetaan raskaita kuormia 
hyllyihin ja pois tai pakkaaminen (mikä mahtuu mihinkin jne.) 

 

Ei kannata hakea, jos  
- sinulla on tuki- ja liikuntaelinsairaus tai fyysinen kuntosi on huono  
- et ole valmis tekemään myös vuorotyötä 
- hahmottamiskyky ei ole vahvin ominaisuutesi 

 

Muuta huomioitavaa  

Opintojen alussa paljon samaa kuljettajaykkösten opintojen kanssa, mutta 
kakkos- ja kolmosvuonna opinnot eriytyvät. Varastonhoitajaopinnot sopivat 
paremmin kuin kuljettajaopinnot, mikäli opiskelijalla on oppimisvaikeuksia. 
Opintoja voidaan myös viedä paremmin kuin kuljettajilla työelämään eli 
koulutus- tai oppisopimusjaksoja voidaan pidentää "perussuunnitelmasta". 
Oppisopimuksia solmitaan melko hyvin ja työllistyminen on varsin hyvää, jos 
opiskelija on hoitanut asiansa kunnolla. 

 
Palvelulogistiikan työntekijä työssään.  
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Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto 

Luonto-ohjaaja   

 
Kannattaa hakea, jos  
- sinulla on hyvät asiakaspalvelutaidot (palkka tulee siitä, että asiakkaat saavat 
mukavia, turvallisia elämyksiä ja ovat tyytyväisiä.)  
- osaat ainakin englantia, mielellään myös muita kieliä (koska työtä tehdään 
matkailun parissa)  
- sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot: osaat esiintyä reippaasti ja hymyillen, 
antaa ohjeet niin selkeästi, että kaikilla on turvallista ja mukavaa  
- osaat tulkita hyvin erilaisia tilanteita ja ryhmiä, esim. huomata, jos joku 
palelee tai pelkää.  

 
Ohjaaja pitää tunnelmaa ja henkeä yllä, on hyvä osata small talkia, vähän 
vitsailla ja tarinoida jne.  

 

Muuta huomioitavaa  

Alalle tullaan usein siksi, että retkeily ja luonto ovat rakkaita harrastuksia. 
Kukaan ei maksa sinulle siitä, että retkeilet tai oleskelet itse luonnossa. 
Muutenkin työstä aika pieni osa on sitä "pihviä" eli esim. koiravaljakolla ajoa, 
nuotiolla istumista tai vaikka vaeltamista ryhmän kanssa. Suuri osa työajasta 
menee erilaisiin valmisteluihin, kaluston ja työvälineiden huoltoon, 
tiskaamiseen, roudaamiseen, varausten hoitamiseen, koiratarhojen 
siivoamiseen jne. työpaikasta riippuen. 

 
Silloinkin kun ollaan luonnossa, asiakasryhmästä huolehtiminen on kovin 
erilaista kuin itse retkeileminen.  Työaika alkaa usein klo 6 -7 ja voi päättyä klo 
22, riippuen työvuorosta ja kohteesta. Luonto-ohjaajaksi ei ole helppoa 
työllistyä. Lapissa töitä on paremmin, mutta ne ovat usein kausiluontoisia ja 
voivat olla osa-aikaisia. Silloin kun töitä tehdään, päivät ovat pitkiä ja sesongit 

usein rankkoja. Työajat voivat muutenkin olla esim. perheellisille hankalia, 
kun töitä tehdään eniten silloin, kun toiset lomailevat (vrt. matkailuala). 
Mukavampia työaikoja voi etsiä esim. suuntautumalla lasten ja nuorten tai 
erityisryhmien ohjaamiseen.  

 

Alalla pärjääminen edellyttää aitoa kiinnostusta ja sitä, että tykkää ja haluaa 
työskennellä luonnossa asiakasryhmien kanssa. Ajokortista on alalla paljon 
hyötyä - työpaikat voivat sijaita hankalien liikenneyhteyksien päässä tai työ 
ajoittua siten, etteivät julkiset kulje. Ihan nuorelle ei ole kovin helppo ala - 
suuri osa opiskelijoista onkin aikuisia alanvaihtajia. 

 

 
Luonto-ohjaajia harjoittelemassa melontatekniikkaa.  
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Ympäristönhoitaja 

 
Kannattaa hakea, jos  

- sinulla on hyvät kädentaidot. Ympäristönhoitajan työ on usein hyvin 
käytännönläheistä, esimerkiksi näytteiden ottamista maastossa, 
luontokohteiden hoitoa, vieraslajien raivaamista, jätteiden vastaanotossa 
toimimista kierrätysasemalla jne. Siinä voidaan tarvita monia erilaisia 
työvälineitä, esim. mittareita, ajoneuvoja, näytteenottimia, raivaus- ja 
moottorisahaa jne.  
- pystyt lukemaan ja ymmärtämään kirjallista tekstiä. Ympäristönhoitajan 
työssä pitää lukea ja tulkita erilaisia työohjeita, lakeja ja määräyksiä, esim. 
lajitteluohjeita tai luonnonsuojelualueen suojelumääräyksiä tai kunnan 
jätehuoltomääräyksiä. 
 

Maahanmuuttajille 
Tutkintoon kuuluu erilaisten työkoneiden ja ajoneuvojen käytön opettelua, 
esim. moottori- ja raivaussahan käyttöä tai pienkuormaajan ajoa. Näissä ja 
monissa maastotöissä on käytettävä suojavarusteita ja -vaatetusta (esim. 
viiltosuojahousut ja -kengät kypärä ja visiiri). Esim. huivin käyttö voi olla 
näissä tilanteissa hankalaa. 

 
Ympäristönhoitaja tekemässä mittauksia.  
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Maatalousalan perustutkinto 
(maaseutuyrittäjä) 

 

ks. kohta eläintenhoitaja 

 
Asikkalan kampus 

 
Siementen kylvöä keväällä.  
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Matkailualan perustutkinto  

(matka-asiantuntija/matkailupalvelujen 
tuottaja/vastaanottovirkailija) 
 
Kannattaa hakea, jos  
- sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot: matkailualan toimija on koko ajan 
vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa ja työtä tehdään tiimeissä 
- sinulla on reipas asenne ja suuri palvelualttius: puhumattomuudella ei 
todellakaan pärjää, etkä voi valita kenen kanssa tulet toimeen 
- pidät haasteista ja muuttuvista tilanteista 
- olet kiinnostunut eri kulttuureista, kielistä & maailman menosta  
- haluat kansanväliseen ammattiin, tehdä töitä Suomessa ja ulkomailla 

 
Ei kannata hakea, jos  
- jos ala ja vuorovaikutustyö ei aidosti kiinnosta 
- jos sinulla on paha sosiaalisten tilanteiden pelko 
- jos sinulla on vakavia mielenterveyden ongelmia (työssä pitää pystyä 
turvaamaan asiakkaiden hyvinvointi) 

 

Vastaanottovirkailija (majoituspalvelujen osaamisala)  
- tekee varauksia, vastaanottaa ja laskuttaa asiakkaita, opastaa ja neuvoo 
hotellin ja paikkakunnan palvelujen käytössä hotelleissa ja majoitusliikkeissä  
 
Matkailupalvelujen tuottaja (matkailupalvelujen osaamisala)  
- järjestää mm. luonto-, kulttuuri- ja elämyspalveluja erilaisille asiakasryhmille, 
matkailu- ja ohjelmapalveluyrityksissä ja tapahtuma- ja kokoustuotannossa  
 
Matka-asiantuntija (matkapalvelujen myynnin osaamisala)  
- myy ja räätälöi matkapaketteja.  

 

Työpaikat:  
matkailuneuvonta, matkatoimistot, keskusvaraamot, matkanjärjestäjät, lento-
, laiva- ja bussiyhtiöiden myynti ja incoming-toimistot 

 

 
Matkailualan opiskelijoiden Joulukalenteri  



 

Koulutuskeskus Salpaus 19 

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun 
perustutkinto  

(mediapalvelujen toteuttaja) 
 

Kannattaa hakea, jos  

- teknologia ja erilaisten medialaitteiden ja sovellusten käyttö kiinnostaa  
- monipuoliset mediataidot kiinnostaa  
- äänen, valon ja kuvan kanssa työskentely kiinnostaa sekä some kiinnostaa  
- on hyvät ryhmätyötaidot ja haluat tehdä töitä osana työryhmää  
- nautit luovasta työstä ja siitä, että oma kädenjälki näkyy  
- fyysinen ja psyykkinen terveys on kunnossa 
 - Opiskelu on tekemistä ja toimimista monenlaisissa asiakaskohteissa, 
edellyttää laitteiden roudaamista paikan päälle ja taas purkamista ja 
huoltamista koulussa 

 

Ei kannata hakea, jos  

- et pysty noudattamaan annettuja aikatauluja etkä pysty suunnittelemaan ja 
aikatauluttamaan omaa työskentelyä  
- haluat tehdä töitä aina yksin  
- et pidä vaihtelevista työajoista ja -kuormasta  
- et kaipaa vastuuta  
- et uskalla kysyä apua tarvittaessa tai ilmoittaa muutoksesta  
- olet kärsimätön  
- et siedä muuttuvia tilanteita  
- haluat aina tehdä asian kerrallaan valmiiksi  
- sinulla on värisokeutta  
- tietokonetyöskentely ei ole tuttua eikä kiinnosta 

 

 

 

Muuta huomioitavaa  
Heinolaan on hyvät kulkuyhteydet Lahdesta. Vuokra-asuntoja on saatavilla 
hyvin.  
 
Alan työnimikkeitä: somesisällön toteuttaja, valoassistentti, graafikko, 
monikamerastriimaaja, ääniassistentti, yrittäjä. 

 

 
Kuvituskuva.  
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Musiikkialan perustutkinto 
(musiikkiteknologi) 
 

Kannattaa hakea, jos  

- sinulla on aito innostus ja kiinnostus musiikkiin ja myös teknologiaan  
- hallitset englannin kielen taidon (ohjelmistoja englanniksi) 

 
Ei kannata hakea, jos  
- et ole valmis lähiopintoihin (ei tarjolla verkko-opetusta) 

 

Opinnoissa perehdytään musiikkituotannon, akustiikan, äänittämisen ja 
äänentoiston eri osa- alueisiin. Opiskelija voi myös tutustua nykyaikaisiin 
immersiivisiin ääniformaatteihin ja elokuvan äänien toteuttamiseen. 
Opintojen aikana opiskelija laajentaa ammatillista verkostoa ja hankkii 
monipuolista perustaa ammatilliselle osaamiselle. 
 

 
Musiikkiteknologit työskentelevät projektin suunnittelussa.  
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Pintakäsittelyalan perustutkinto 
(maalari/pintakäsittelijä 

/lattianpäällystäjä) 

 
Kannattaa hakea, jos  

- sinulla on hyvä fyysinen kunto, olet huolellinen, tarkka ja siisti  
- pystyt olemaan ajoissa työpaikalla klo 7 

 

Ei kannata hakea, jos  

- sinulla on hengityselinsairaus, joka estää suojainten käytön  
- sinulla on korkeanpaikan kammo 

 

Muuta huomioitavaa  

Ajokortti ja autonkäyttömahdollisuus on monesti työllistymisedellytys. 
Lattianpäällystäjäkoulutus vaatii alan työpaikan. Nimensä mukaisesti 
lattianpäällystäjä tekee erilaisia lattialla tapahtuvaa työtä ja tämä työ vaatii, 
että liikuntakyky on hyvä ja pystyy työskentelemään lattiatasolla. Työ vaatii 
hyviä asiakaspalvelutaitoja. 

 

 
Maalari ruiskumaalaa tuolia. 
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Prosessiteollisuuden perustutkinto 
(prosessinhoitaja) 
 

Kannattaa hakea, jos  

- sinulla on hyvä päättelykyky, haluat etsiä ongelmiin ratkaisua  
- uskallat puhua tarvittaessa "ralli-englantia"  
- Kestät "tylsyyttä" (valvomotyö), mutta pystyt nopeasti reagoimaan, 
toimimaan aktiivisesti ja siedät painetta (häiriötilanteisiin reagointi)  
- olet vastuullinen ja pystyt noudattamaan ohjeita 

 

Ei kannata hakea, jos 

- sinulla on tuki- ja liikuntaelinsairauksia (selkävaivat), allergioita (kemikaalit) 
tai esim. epilepsia tai paniikkihäiriö 

 
Maahanmuuttajille 
Kielitaito pitää olla hyvä. Tuotantolinjoilla häiriötilanteissa sattuu ja tapahtuu 
paljon ja silloin ei ole aikaa opetella kieltä. Eli, jos kielitaito mietityttää, 
kannattaa hakeutua ensin työkokeilun kautta teollisuustöihin tutustumaan ja 
opettelemaan suomen kieltä. 

 
Muuta huomioitavaa 
Teollisuus ei yleensä ole torin ympäristössä eli pitää pystyä kulkemaan 
keskustojen ulkopuolelle. Ajokortti helpottaa työllistymistä. Työ usein 
vuorotyötä ja julkinen liikenne liikkuu heikosti. Monet isot työnantajat 
vaativat huumausainetestit ennen työsuhdetta. Isoissa yrityksissä 
tuotannossa työskentely vaatii 18 vuoden ikää.  

 
Prosessinhoitaja työssään.  
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Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan 

perustutkinto 
 

Puhtauspalveluala 
(toimitilahuoltaja/kodinhuoltaja) 

 
Kannattaa hakea, jos  
- sinulla on hyvä asenne työhön, vuorovaikutustaidot ja asiakaspalveluasenne 
kohdallaan  
- sinulla on hyvä hahmotuskyky (esim. pohjapiirustukset) ja hyvät kädentaidot 
- kykenet itsenäiseen työskentelyyn ja olet valmis nopeastikin muuttuviin 
tilanteisiin 
 

Ei kannata hakea, jos  
- sinulla on tuki- ja liikuntaelinsairauksia tai allergioita 

 

Muuta huomioitavaa 
Työaika alkaa usein klo 6 -7 ja voi päättyä klo 22, riippuen työvuorosta ja 
kohteesta. Jatko-opintomahdollisuudet ovat hyvät; ammattitutkinto, 
erikoisammattitutkinto, AMK, yliopisto. Työpaikkoja on tarjolla paljon! 
Huutava pula työntekijöistä. 

 

Maahanmuuttajille 
Maahanmuuttajien kielitaitovaatimus: suullinen B 1.1. ja kirjallinen A 2.2.  
Tärkeää koulutukseen hakeutuessa on perustiedot suomalaisesta työelämästä 
esim. milloin työaika alkaa ja loppuu. 

 
Toimitilahuoltaja työskentelee uimahallissa.  
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Kiinteistöpalveluala  

(kiinteistönhoitaja) 

 
Kannattaa hakea, jos  

- sinulla on hyvät asiakaspalvelutaidot ja aito halu olla muille avuksi (aina 
valmiina muita varten)  
- fyysinen ja psyykkinen terveys on kunnossa  
- olet "koordinaattoriluonne" eli moni asia pysyy yhtä aikaa hallussa  
- olet valmis ottamaan haltuun nykyaikaista tekniikkaa (talotekninen ohjaus ja 
käyttö)  
- olet valmis sesonkiaikaan (lumi/lehti/hiekanpoisto/vihertyö) tekemään työtä 
kelloon katsomatta  
- haluat ja osaat tehdä käsilläsi töitä  
- pystyt sitoutumaan työelämäpainotteisen opiskelun sääntöihin ja 
aikatauluihin 

 
Ei kannata hakea, jos  
- rikosrekisteriote ei ole puhdas (voi olla este työpaikan saamiselle)  
- et kestä melua ja tärinää (pienkoneet)  
- sinulla on paha heinäallergia  
- kaipaat perinteistä luokkahuoneessa tapahtuvaa opiskelua 

 
Muuta huomioitavaa 
Koulutukseen on ainoastaan jatkuva haku ja opiskelu on hyvin 
työelämäpainotteista. Alalla on mahdollisuus päivätyöhön, sesonkityöntekijät 
palkataan yleensä erikseen. 
 
 
 
 

 
Kuvituskuva.  
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Puusepänala  

(artesaani) 
 

Kannattaa hakea, jos  
- sinulla on hyvä hahmottamiskyky, muototajua ja luovuutta  
- sinulla on halua tehdä suunnitelmasta tuotteeksi eli koko prosessin hallinta 
- sinulla on hyvät vuorovaikutus- ja asiakaspalvelutaidot (tuotteiden 
markkinointi ja esittely) - sinulla on oma-aloitteisuutta ja kykyä toimia 
itseohjautuvasti. 
 

Ei kannata hakea, jos  
- sinulla on puupölyallergia 
 
Muuta huomioitavaa 
Tutkinto on vain jatkuvassa haussa, aloitus vain elokuussa. Hakuaika 
kevättalvella ja pääsykoe opintojen aloitusta edeltävänä keväänä. 
Taideteollisuuden opinnot suorittaneille ei ole valmiita työpaikkoja vaan ala 
vaatii, että pystyy itse työllistämään itsensä (yrittäjänä, mutta hyvin opinnot 
suorittanut voi työllistyä puuteollisuuden työpaikkoihin). 
 

 
Puuseppä hioo huonekalua.  
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Puuteollisuuden perustutkinto 
(levyprosessinhoitaja/puuseppä/ 

sahaprosessinhoitaja/ 

teollisuuspuurakentaja) 
 

Kannattaa hakea, jos  
- sinulla on hyvä hahmotuskyky (käden ja silmän yhteistyö, tuotteen valmistus 
tilauksen mukaan)  
- kestät työsalien meteliä (kuulosuojaimet käytössä) 

 

Ei kannata hakea, jos 
- sinulla on paha astma tai olet puupölylle allerginen (hengityselinongelmia) 

 
Muuta huomioitavaa 
Levyprosessinhoitaja, sahaprosessinhoitaja ja teollisuuspuurakentaja ovat 
tutkintoja, joissa vaaditaan, että opiskelijalla on itsellään jo valmiina työpaikka 
tai luvassa oppisopimus alan yrityksen kanssa eli opinnot tehdään ko. 
yrityksessä työskentelemällä ja vain pieni määrä teoreettisia opintoja ja 
korttikoulutukset tapahtuvat oppilaitoksessa.  

 
Puuseppä voi tehdä tuotteita perinteisillä puusepän menetelmillä tai CNC-
ohjelmointiin perustuen. Puualalla on jatkuvasti työvoimapula niin Päijät-
Hämeessä kuin koko valtakunnassakin. Tämä työvoimapula johtuu 
ikärakenteesta. CNC-osaamisella on voinut työllistyä myös muihin yrityksiin. 

 
Levyprosessinhoitaja työskentelee työsalissa.  
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Rakennusalan perustutkinto 
(kivirakentaja/talonrakentaja) 
 

Kannattaa hakea, jos 

- sinulla on kädentaitoja, oma-aloitteisuutta, matemaattista osaamista, 
avaruudellista hahmottamiskykyä ja kykyä ymmärtää fysikaalisia ilmiöitä (vesi, 
ilmanpaine, lämpö jne.) 
 
Ei kannata hakea, jos 
- et pysty ottamaan vastuuta omista opinnoista 
- keskittymiskyvyssä ja hahmottamiskyvyssä on ongelmia 
- sinulla ei ole valmiuksia opiskella myös teoriaa, vaikka ala onkin hyvin 
käytännönläheinen  
- jos sinulla on astma, epilepsia tai tuki- ja liikuntaelinsairauksia 

 
Muuta huomioitavaa 
Työelämässä oppimisen aikana osaamista dokumentoidaan KotoPro-
järjestelmään, joten on hyvä tiedostaa oman työskentelyn dokumentoinnin 
tärkeys (kirjaaminen, kuvat jne.). Työaikojen noudattaminen on tärkeää. 
Rakennusalan työ on ulko- ja sisätyötä, rakennetaan säällä kuin säällä. 
Opiskeluympäristönä myös Salpauksen talotyömaa (pientalot), joten 
kulkeminen sinne otettava huomioon (työmaat tällä hetkellä Karistossa ja 
Villähteen Vappulassa). 

 
Muurauksen harjoitustyö.  
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Ravintola- ja catering-ala 
(kokki/tarjoilija) 
 
Kannattaa hakea, jos  
- sinulla on matemaattis-fysikaalis-kemiallista osaamista (mittayksiköt, 
muunnokset, prosenttilaskut, paino- ja tilavuusyksiköt) 
 

Ei kannata hakea, jos  
- sinulla on allergioita (ruoka-aineet, jauho, atopia) tai tuki- ja 
liikuntaelinsairauksia  
- et ole valmis vuorotyöhön ja työskentelemään viikonloppuisin 
 

Muuta huomioitavaa  
Aistinvaraisessa arvioinnissa hyvä haju- ja makuaisti tärkeä (kokki), joten 
tupakointi ja nuuskaaminen haittaavat aistinvaraista arviointia. Työ on 
keskiraskasta vuorotyötä, työajat vaihtelevat. Työ painottuu iltoihin ja 
viikonloppuihin, tämä vaatii sitoutumista. Opiskelijalla täytyy olla hyvä 
henkilökohtainen hygienia (ei lävistyksiä näkyvillä alueilla, ei rakennekynsiä, ei 
tekoripsiä, hiukset kiinni). Peruskoulun oppiaineista kotitalous, matematiikka, 
kuvaamataito, käsityö ovat tärkeitä (käden taidot, reseptiikka, motoriikka). 
 
Maahanmuuttajille 
Asiakaspalvelutilanteissa (tarjoilija) on oltava riittävä suomen kielen taito. 

 
Kokki ja tarjoilija työssään.  
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Sirkusalan perustutkinto  

(sirkusartisti) 
 

Kannattaa hakea, jos  
- sinulla on uskallusta olla esillä ja ihmisen lähellä  
- olet luova, rohkea ja avoin  
- sinulla on hyvä fyysinen kunto 
 
Ei kannata hakea, jos  
- pelkäät esiintymistä 
 

Sirkusartistin pääasiallinen työtehtävä on esiintyminen. Opintojen aikana 
opiskelija suuntautuu haluamaansa tyylisuuntaan tai tyylisuuntiin laajemmin. 
Opiskelija valitsee yhden tai useamman erikoistumislajin ja rakentaa 
osaamisen pohjalta persoonallisen sirkusesityksen. Opiskelijat työskentelevät 
yhteisöllisesti tiiminä ja esiintyvät niin yhdessä kuin soolona.  

 

Sirkusartistin työtehtävään liittyy työn kuvasta riippuen mm. teknisen ja 
taiteellisen osaamisen kehittämistä, uuden materiaalin luomista, 
esiintymiskunnosta huolehtimista, markkinointia ja tuottamista. Sirkusartisti 
toimii voi toimia sooloesiintyjänä tai työryhmässä, usein myös ohjaajana 
sirkuskerhoissa ja ammatillisissa koulutuksissa. 

 

 
Sirkusalan opiskelijoiden esitys. 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

Koulutuskeskus Salpaus 30 

 

Sisustusala  

(artesaani/taideteollisuusalan 
perustutkinto) 
 

Kannattaa hakea, jos  

- pystyt itsenäiseen työskentelyyn, mutta on myös kykyä toimia työryhmän 
jäsenenä 
- olet oma-aloitteinen ja kykenet tarkkuutta ja vastuullisuutta vaativiin 
työtehtäviin 
- olet mielestäsi luova ja omaat ongelmanratkaisukykyä 
 
Ei kannata hakea, jos  
- on tuki- ja liikuntaelinsairauksia, jotka estävät kiipeilyn rakennustelineillä ja 
raskaiden tavaroiden kantamiset  
- on kovin herkkä iho ja/tai allergioita (esim. pölylle)  
- ei ole halua oppia uutta ja kehittyä ammatissa 
- sinulla on käsitys, että ala on ”kukkaruukkujen siirtelemistä paikasta 
toiseen”, koska alalla tehdään mm. tapetointia, kalusteasennusta laatoitus-, 
maalaus- ja väliseinien rakennustöitä. 

 
Opiskelija tekee tilasuunnittelua.  
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Sosiaali-ja terveysalan perustutkinto 
(lähihoitaja/perustason ensihoitaja) 
 
Kannattaa hakea, jos  
- sinulla on hyvät vuorovaikutustaidot  
- hallitset matemaattiset perustaidot  
- olet fyysisesti ja psyykkisesti terve  
- sinulla on aito halu auttaa heikommassa asemassa olevaa  
- olet valmis vuorotyöhön 

 
Ei kannata hakea, jos  
- on rikostaustaa (erityisesti päihde-, väkivalta- ja lapsiin kohdistuvat rikokset)  
- oma terveys (psyykkinen tai fyysinen) ei ole kunnossa tai hoidossa (ks. 
tarkemmin kohta Muuta huomioitavaa  
- Jos et ole varma, että haluat alalle. Opiskelu vaatii sitoutumista. Oma 
elämäntilanne ei mahdollista 100 % sitoutumista. 

 
Maahanmuuttajille  
- koulutus vaatii hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista hallintaa 
(kohtaamiset, kirjaaminen, kirjalliset tehtävät)  
- rokotukset pitää olla kunnossa (myös korona- ja influenssarokotukset 
suositeltavia)  
- täytyy olla valmius kaiken ikäisten, kuntoisten, sukupuolisten ja 
kulttuuritaustaisien koskettamiseen ja hoitamiseen 

 
Muuta huomioitavaa  
Terveydentilavaatimukset erittäin olennaisia.  
 

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla  
- ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva 
masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, 

joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen  
- tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vammat tai muu fyysistä terveyttä ja 
toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön 
tehtävissä toimimisen  
- toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää 
koulutukseen liittyvissä tehtävissä toimimisen  
- päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus 
 
- Rikostaustaote vaaditaan. 
- Rokotukset täytyy olla kunnossa, hoidettava kuntoon heti opintojen 
alkaessa, rokotesuoja oltava ennen toppeja  
- Pitää sietää eritteitä (veri, uloste, oksennus...)  
 
Työllistyminen miltei varmaa, alalla tarvitaan sitoutuneita työntekijöitä! 
Opiskelu on vaativaa, mutta kannattaa, koska työllistymistilanne erinomainen. 
Ihanat työllistävät alat niille, jotka kaipaavat aktiivista tiimiopiskelua ja 
työhönsä suuren suurta vastuuta. 

 
Ensiapuharjoittelua.  
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Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto 
(sähköasentaja/automaatioasentaja) 
 

Kannattaa hakea, jos  
- sinulla on hyvä hienomotoriikka ja kädentaidot  
- olet oma-aloitteinen ja vastuuntuntoinen  
- olet näppärä, täsmällinen ja valmis jatkuvasti kehittämään ammattitaitoasi  
- sinulla on matemaattiset taidot ja looginen ajattelukyky hallussa  
- olet valmis vaihtuviin työskentely-ympäristöihin ja myös ulkotöihin 
(erityisesti sähköasentaja) 

 
Ei kannata hakea, jos  
- värinäkösi ei ole kunnossa  
- fysiikkasi ei kestä kiipeilyä ja hankalia työasentoja (erityisesti sähköasentaja) 
 

 
Opiskelija harjoittelee sähköasennusta.  
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Talotekniikan perustutkinto 
(ilmanvaihtoasentaja/putkiasentaja) 
 

Kannattaa hakea, jos  

- sinulla on hyvät kädentaidot ja hallitset mittaamiset ja hahmottelun  
- pystyt toimimaan työpaikoilla erilaisten ihmisten kanssa  
- sinulla on hyvä fyysinen kunto (työasennot välillä haastavia)  
- kielitaito plussaa 

 
Ei kannata hakea, jos  
- on liikunnallisia rajoitteita (työasennot välillä haastavia)  
- sinulla ei ole halua oppia ja sitoutua alaan 
 
Muuta huomioitavaa 
Työssäoppimispaikoille kulkeminen on osoittautunut hankalaksi, kun ei 
julkisilla aina pääse työssäoppimispaikoille. Pitää löytyä motivaatiota toimia 
yhteistyössä opettajien, opiskelukavereiden ja työelämän edustajien kanssa. 
Jos mahdollista, niin top-paikan hommaaminen jo ennen koulutusta on iso 
etu. 
 
Maahanmuuttajille  
Kielitaito(ammattisanasto) on välillä ollut hankalaa ja työssäoppimispaikkojen 
saaminen hankalaa. Esteitä ei ole, jos opiskelijan motivaatio ja asenne on 
kohdallaan. 

 
Ilmanvaihtoasennuksen harjoitustyö.  
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Teknisen suunnittelun perustutkinto 
(suunnitteluassistentti) 
 

Kannattaa hakea, jos  

- sinulla on hyvä hahmottamiskyky (myös kolmiulotteinen hahmottaminen)  
- matematiikan ja englannin osaamisesi on hyvällä tasolla  
- sinulla on hyvä keskittymiskyky (työt pikkutarkkoja ja aikaa vieviä, joten 
pitää jaksaa tehdä samaa piirustusta ja olla koneella pitkät ajat 
näyttöpäätteellä työskentelemässä) 
 
Ei kannata hakea, jos  
- kroppa ei kestä tietokoneella pitkiä aikoja työskentelyä tai esim. hiirellä 
työskentelyä  
- näkökyvyssäsi on ongelmia  
- et pysty hahmottamaan/ käsittelemään asioita peilikuvina, et ymmärrä 
mittasuhteita tai et pysty muuttamaan kuvaa kolmiulotteiseksi 

 
Muuta huomioitavaa  
Asiakaspalvelutaidot tulevat esiin toimistotekniikan tehtävissä ja työskentelyn 
neuvottelutilanteissa. Tekninen piirtäjä ei ole luova piirtäjä vaan tekee 
arkkitehdin tai suunnittelijan tuotoksesta tekniset kuvat. Ohjelmat ovat 
englanninkielisiä, mutta piirustusten määräykset ovat suomenkielisiä. Alalla 
pitää olla valmis siihen, että töillä on aikataulut (työ pitää olla valmis tiettyyn 
ajankohtaan ja joskus voi olla ruuhkaisempaa aikaa). 
 

 
Opiskelija tekee koneen 3-D suunnittelua.   
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Tekstiili- ja muotialan perustutkinto 
(mittatilausompelija/muotiassistentti 

/ompelija) 
 
Kannattaa hakea, jos  
- sinulla on taito ideoida ja luoda uutta  
- olet kiinnostunut asiakaslähtöisesti muodista, tyyleistä, trendeistä ja 
vaatteiden valmistuksesta  
- katsot pystyväsi tarkkuutta ja vastuullisuutta vaativiin työtehtäviin  
- koet, että sinulla on kolmiulotteista hahmottamiskykyä, visuaalista 
näkemystä sekä rohkeutta tarttua toimeen itsenäisesti 
- pidät asiakaspalvelutilanteista 

 
Ei kannata hakea, jos  
- ajattelit tekeväsi vaatteita vain itsellesi  
- sinulla on ns. "peukalo keskellä kämmentä" eli et omaa yhtään kädentaitoja 
- pelkäät (et halua) kohdata ihmisiä esim. vaateiden sovitustilanteet 
- et pysty noudattamaan aikatauluja  
- sinulla on vakava allergia (tekstiili) tai tuki- ja liikuntaelinsairaus, joka estää 
esim. ompelutyön 

 

 
Muotialan opiskelijat messuilla esittelemässä töitään.  
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Tieto- ja viestintätekniikan 
perustutkinto  

(IT-tukihenkilö/tietoverkkoasentaja/ 

hyvinvointiteknologia-asentaja 

/elektroniikka-asentaja  

+ syksystä 2022 alkaen  

ohjelmistokehittäjä) 

 
Kannattaa hakea, jos  

- olet järjestelmällinen ja pitkäjänteinen  
- sinulla on hyvä ongelmanratkaisukyky ja kielitaito  
- olet aktiivinen ja haluat oppia koko ajan uutta 
 

Työtehtävät 

- IT-tukihenkilö työskentelee lähituessa, teknisenä myyjänä tai IT-
asiantuntijatehtävissä  
- Tietoverkkoasentaja työskentelee valokuitukaapeliasentajana, valvonta- ja 
hälytysjärjestelmäasentajana tai huolto- ja kunnossapitotehtävissä  
- Hyvinvointiteknologia-asentaja työskentelee teknisenä asiantuntijana 
terveydenhuollossa, urheilussa ja älykodeissa 
- Elektroniikka-asentaja työskentelee elektroniikka- ja sähköteollisuudessa, 
teleoperaattorien palveluksessa, huoltoyrityksissä ja elektroniikkatuotteita 
myyvissä liikkeissä.  
- Ohjelmistokehittäjä työskentelee testaajana, peliohjelmoijana, 

ohjelmistokehittäjänä tai interaktiivisten nettipalveluiden toteuttajana

 
Kuvituskuva.  
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Tuotteen valmistus  

(artesaani, taideteollisuusalan 

perustutkinto) 
 

Kannattaa hakea, jos sinulla on  

- kykyä ideoida ja luoda uutta  
- mittasuhteiden ymmärrystä  
- muoto-, tyylitajua ja ongelmanratkaisukykyä  
- kolmiulotteista hahmottamiskykyä 
- rohkeutta tarttua toimeen itsenäisesti tai osana tiimiä 
- kokemusta teatterimaailmasta tai muista vastaavista tuotannoista 
- halua tarkkuutta ja vastuullisuutta vaativiin työtehtäviin 

 
Ei kannata hakea, jos  
- et pysty noudattamaan tiukkoja aikatauluja 
- et siedä stressaavia tilanteita ja epävarmuutta, koska monet tuotannot 
(elokuva, teatteri ym.) vaativat venymistä aikataulujen, toimintaympäristön 
ym. suhteen 
- sinulla ei ole taipumusta kädentaitoihin 

 
Opiskelija viimeistelee suunnittelemaansa tuotetta.  
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Turvallisuusalan perustutkinto 
(turvallisuusvalvoja) 
 

Kannattaa hakea, jos  

- on motivoitunut työskentelemään turvallisuusalalla  
- on hyvät luku- ja kirjoitustaidot (paljon teoriaopintoja esim. opiskellaan 
ohjeita, määräyksiä, lakeja 
- on liikunnallinen ja vastuuntuntoinen  
- on hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto  
- on hyvät vuorovaikutustaidot  
- pystyy säilyttämään maltin vaihtuvissa tilanteissa  
- on stressinsietokykyä ja nopea reagointikyky  
- on rehellinen ja taustat kunnossa 

 

Ei kannata hakea, jos sinulla on joku seuraavista:  

- sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida apuvälineillä korjata  
- akuutti psyykkinen sairaus esim. vakava masennus, hoitamaton psykoosi tai 
kaksisuuntainen mielialahäiriö  
- päihteiden ongelmakäyttöä tai päihderiippuvuutta  
- toimintakykyyn vaikuttava tuki- ja liikuntaelinsairaus 

 
Muuta huomioitavaa  
Jos rikostaustaotteessasi on merkintöjä, poliisilta voi tarkistaa, mikä merkitys 
niillä on. Turvallisuusalan perustutkinto on hyvä pohja monelle 
viranomaisammatille (poliisi, palomies, rajavartija ym.). 

 
Maahanmuuttajille 
Koulutuksen aikana suoritetaan viranomaiskortteja esim. järjestyksenvalvojan 
ja vartijan kortit (vaaditaan tietty pistemäärä, että kortit saa suoritettua, myös 
sanallisia tehtäviä). 

 
Turvallisuusalan opiskelijoita valvomassa järjestystä.  
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Verhoiluala  

(artesaani, taideteollisuusalan 

perustutkinto) 
 

Kannattaa hakea, jos sinulla on  

- hyvä kolmiulotteinen hahmottamiskyky, muototajua ja värisilmää  
- kiinnostus käsillä tekemiseen 
- halua tarkkuutta ja vastuullisuutta vaativiin työtehtäviin 
- kiinnostusta vanhojen huonekalujen kunnostamiseen, ajoneuvoverhoiluun 
tai/ja teolliseen huonekalutuotantoon. 
 

Ei kannata hakea, jos  
- sinulla ei ole taipumuksia kädentaitoihin  
- et pysty noudattamaan aikatauluja  
- et kykene töissäsi tarkkuuteen ja tasalaatuisuuteen 

 

 
Verhoilualan opiskelija verhoilee huonekalua. 
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Välinehuoltoalan perustutkinto 
(välinehuoltaja) 

 

Ks. kohta Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 
 
Terveydentilavaatimukset ovat samat kuin sosiaali- ja terveysalan 
perustutkinnossa. Välinehuoltoalan opiskelu ja työ vaatii huolellista ja tarkkaa 
työotetta. Työ on itsenäistä ja samalla myös tiimityötä eri ammattiryhmien 
kanssa. Opiskelumateriaali on vaativaa ja tahti tiukka.  

 

 
Välinehuoltaja työtehtävissään. 

 

 

 

 


