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HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO
Hevosalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alainen hevosalan 
perusosaaminen hevosten ja talliympäristön hoitamisesta, hevosten 
liikunnasta huolehtimisesta ja asiakaspalvelusta. Hevostenhoitaja osaa 
lisäksi hoitaa ravi- tai ratsuhevosia, valmistaa ja korjata hevosvarusteita, 
tehdä peruskengityksen ja kouluttaa ratsuja. Hevospalveluohjaaja toimii 
ohjaajana hevosharrastepalveluissa. Ratsastuksenohjaajat toimivat 
ratsastuksenopettajien apuna ratsastuskouluissa ja usein myös yrittäjänä.

Hevostenhoitaja
Hevospalveluohjaaja
Ratsastuksenohjaaja

KALATALOUDEN PERUSTUTKINTO
Kalatalouden perustutkinnon suorittaneella on laaja-alainen elinkeino- ja 
virkistyskalastukseen liittyvä perusosaaminen. Lisäksi hänellä on valintansa 
mukaisesti erikoistuneempaa osaamista, joka liittyy kalanjalostukseen, 
ammattikalastukseen, vesiviljelyyn tai kalastuksenohjaukseen.

Kalanjalostaja
Kalanviljelijä
Kalastaja
Kalastuksenohjaaja

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO 
Maatalous on luonnosta saatavien raaka-aineiden tuottamista ja 
jalostamista. Kasvin- ja kotieläintuotannon rinnalla alalla harjoitetaan 
esimerkiksi maatilamatkailua, koneurakointia, maataloustuotteiden 
jatkojalostamista ja ympäristön hoitoa sekä palvellaan loma-asukkaita. 

Eläintenhoitaja Eläintenhoidon osaamisala
Maaseutuyrittäjä Maatalousteknologian osaamisala,  
Maatilatalouden osaamisala
Turkiseläintenhoitaja Turkistalouden osaamisala

LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO 
Luonto-ohjaaja toimii luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä. 
Luonnonvaratuottaja osaa hyödyntää paikallista luontoa 
luonnontuotealalla, kuten huolehtia marjojen, sienten ja yrttien 
keräyksestä ja jatkojalostuksesta. Poronhoitaja huolehtii poroelinkeinon 
kannattavuudesta, porojen hyvinvoinnista ja ympäristön kestävyydestä. 
Ympäristönhoitaja toimii ympäristön kunnostamisen, hoidon ja seurannan 
erilaisissa työtehtävissä. Ympäristönhuoltaja työskentelee materiaalien 
hyödyntämisen ja jätehuollon erilaisissa työtehtävissä.

Luonnonvaratuottaja Luontoalan osaamisala
Luonto-ohjaaja Luontoalan osaamisala
Poronhoitaja Porotalouden osaamisala
Ympäristönhoitaja Ympäristöalan osaamisala
Ympäristönhuoltaja Ympäristöalan osaamisala

MAA- JA METSÄTALOUSALATLUONNONTIETEET

METSÄALAN PERUSTUTKINTO 
Metsäalan keskeiset toiminnot ovat metsien hoito, puunhankinta, metsien 
monikäyttö ja metsien suojelu. 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

PUUTARHA-ALAN PERUSTUTKINTO 
Puutarha-alan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alainen 
puutarha-alan perusosaaminen ja syvempää osaamista kukka- ja 
puutarhakaupasta, puutarhatuotannosta tai viheralalta sekä viheralueiden 
kunnossapitotehtävistä. 

Puutarhuri Kukka- ja puutarhakaupan osaamisala,  
Puutarhatuotannon osaamisala, Viheralan osaamisala

Lue uratarinoita 
ammattiosaaja.fi
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AJONEUVOALAN PERUSTUTKINTO
Ajoneuvoalalla asiakaslähtöisyys ja palvelun laadun merkitys korostuvat 
kaikissa tehtävissä. Edellytyksinä ovat alan monipuolinen osaaminen, 
teknisten taitojen soveltaminen sekä teknisen kehityksen seuraaminen.

Ajoneuvomyyjä Myynnin osaamisala
Autokorimekaanikko Vauriokorjauksen osaamisala
Automaalari Vauriokorjauksen osaamisala
Automekaanikko Ajoneuvotekniikan osaamisala
Diagnoosimekaanikko Ajoneuvotekniikan osaamisala
Huoltomyyjä Myynnin osaamisala
Hyötyajoneuvomekaanikko Ajoneuvotekniikan osaamisala
Pienkonemekaanikko Ajoneuvotekniikan osaamisala
Varaosamyyjä Myynnin osaamisala

ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO
Elintarvikealalla 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. 

Elintarvikkeiden valmistaja Elintarviketeknologian osaamisala 
Leipuri-kondiittori Leipomoalan osaamisala
Lihatuotteiden valmistaja Liha-alan osaamisala 
Meijeristi Meijerialan osaamisala 

KAIVOSALAN PERUSTUTKINTO  
Kaivosalan työtehtävät liittyvät louhintaan, kallion tu ke    mistyöhön, 
varustelutöihin, kaluston huoltoon, tuotannon käynnissä- ja kun nossapitoon, 
rikastukseen sekä prosessiautomaatioon. Kai  vostyö on tehokasta, 
tietotekniikkaa laajasti hyödyntävää ja koneellistettua työtä. Kaivosyhtiössä 
työturvallisuus ja ympäristöasiat ovat tärkeässä roolissa. 

Kaivostyöntekijä Kaivostyön osaamisala
Rikastaja Rikastuksen osaamisala

TEKNIIKAN ALAT 1/2

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO
Kone- ja tuotantotekniikan ammatillsia taitoja ovat koneiden ja laitteiden 
toiminnan ja rakenteen tunteminen, työvälineiden ja työstökoneiden käytön 
hallinta sekä työpiirustusten ja kytkentäkaavioiden  luku  tai to  .

Koneasentaja Asennuksen ja automaation osaamisala
Koneautomaatioasentaja Asennuksen ja automaation osaamisala
Koneistaja Tuotantotekniikan osaamisala
Levyseppähitsaaja Tuotantotekniikan osaamisala
Muovi- ja kumituotevalmistaja Tuotantotekniikan osaamisala

LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO 
Laborantin työtehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotantoprosessien 
seurantaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Laboratorioissa 
tehdään luonnontieteellistä perustutkimusta, kehitetään tuotteita 
ja tuotantomenetelmiä sekä seurataan teollisuuden tuotteiden, 
elintarvikkeiden ja ympäristön laatua, puhtautta ja turvallisuutta. 

Laborantti

LENTOKONEASENNUKSEN PERUSTUTKINTO 
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. 

Avioniikka-asentaja Avioniikan osaamisala
Lentokoneasentaja Lentokoneasennuksen osaamisala
Lentokonehuoltaja Lentokonehuoltotyön osaamisala

MAANMITTAUSALAN PERUSTUTKINTO 
Alalla tuotetaan karttoja ja numeerisia karttatietokantoja yhteiskunnan 
ja kansalaisten tarpeisiin. Alan ammattilaiset vastaavat myös kiinteistöjä 
koskevien tietojen ja muiden paikkatietojen ajantasaisuudesta ja luotetta-
vuudesta. Työmenetelmät edellyttävät hyvää tietoteknistä osaamista. 

Kartoittaja

PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO
Rakentamisessa ja rakennusten kunnossapidossa pintakäsittely 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
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TEKNIIKAN ALAT 2/2
PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO
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. 

Prosessinhoitaja Biotekniikan osaamisala, Kemianteollisuuden osaamisala, 
Metallien jalostuksen osaamisala, Paperiteollisuuden osaamisala
Valutuotevalmistaja Valimotekniikan osaamisala

PUUTEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO
Tutkinnon suorittanut osaa hyödyntää ja laatia puuteollisuuden alan 
piirustuksia ja käyttää alan koneita ja laitteita. Hän voi työskennellä 
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

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO
Rakennusalan ammattilaiset vastaavat asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajan 
tilojen ja rakennusten, liikenneverkkojen, erilaisten ympäristörakenteiden 
sekä vesihuoltoverkon ja energiahuoltoverkon uudisrakentamisesta ja 
jatkuvasta kunnossapidosta. 

Kivirakentaja Kivialan osaamisala
Maarakennuskoneenkuljettaja Maarakennuskoneenkuljetuksen 
osaamisala
Maarakentaja Maarakennuksen osaamisala
Talonrakentaja Talonrakennuksen osaamisala

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALAN PERUSTUTKINTO 
Sähköalan ammattilaisia tarvitaan sähkön tuottamisen, jakelun ja 
siirron, sähköistyksen sekä sähköasennusten, korjauksen ja huollon sekä 
automaation ja kunnossapidon tehtävissä. 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 
ja ilmastointilaitteita. Töitä on tarjolla myös kiinteistöjen huollossa ja 
rakennustuoteteollisuudessa.

Ilmanvaihtoasentaja Ilmanvaihtoasennuksen osaamisala
Kylmäasentaja Kylmäasennuksen osaamisala
Putkiasentaja Putkiasennuksen osaamisala
Rakennuspeltiseppä Rakennuspeltityön osaamisala
Tekninen eristäjä Teknisen eristyksen osaamisala

TEKNISEN SUUNNITTELUN PERUSTUTKINTO 
Suunnitteluassistentti hyödyntää ja tuottaa tietomalleja ja suunnitelma-
asiakirjoja rakennusteknisessä suunnittelussa, teollisuuden suunnittelussa 
tai yhdyskuntateknisessä suunnittelussa. Lisäksi hän voi toimia visualisointiin 
tai 3D-mallinnukseen ja -tulostusosaamiseen liittyvissä tehtävissä. 
Suunnitteluassistentti voi sijoittua yritysten, kuntien tai valtionhallinnon 
palvelukseen suunnitteluprojekteihin avustaviin ja tukeviin työtehtäviin.

Suunnitteluassistentti

TEKSTIILI- JA MUOTIALAN PERUSTUTKINTO
Tekstiili- ja muotialan perustutkinnon suorittanut työskentelee 
suuntautumisensa mukaan joko valmistus-, myynti-, markkinointi- tai 
huoltotehtävissä. Alan työpaikkoja ovat tekstiilejä, vaatteita, asusteita 
tai jalkineita valmistavat yritykset. Lisäksi työpaikkoja on myymälöissä, 
puvustamoissa, pesuloissa, vuokraamoissa tai muissa palveluyrityksissä

Designtekstiilien valmistaja
Mittatilausompelija
Modisti
Muotiassistentti
Ompelija
Sisustustekstiilien valmistaja
Suutari
Tekstiilien valmistaja
Tekstiilihuoltaja
Vaatturi

VENEENRAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 
Veneenrakentajan työhön voi kuulua esimerkiksi lujitemuovityötä, 
puusepäntyötä, kone- ja laiteasennuksia, LVI-asennusta, heikkovirta-
asennusta ja vielä näiden ja veneen ominaisuuksien suunnittelua. Alan 
työpaikkoja on veneveistämöissä ja -verstaissa ja venetelakoilla.

Veneenrakentaja
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TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittanut osaa toimia 
yhteistyökykyisesti tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä. Hän osaa 
selvittää asiakkaan tarpeita ja tehdä asiakaslähtöisiä ratkaisuja tieto- ja 
viestintäteknisiin tehtäviin liittyen. 

Elektroniikka-asentaja
Hyvinvointiteknologia-asentaja
IT-tukihenkilö
Ohjelmistokehittäjä
Tietoverkkoasentaja

MEDIA-ALAN JA KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO  
Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittanut voi toimia 
julkisen sektorin, yritysten, muiden mediayhteisöjen tai -toimijoiden pal-
veluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä tai ammatinharjoittajana.

Kuvallisen ilmaisun toteuttaja Kuvallisen ilmaisun osaamisala
Mediapalveluiden toteuttaja Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala, 
Julkaisutuotannon osaamisala, Painoviestinnän osaamisala

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO    
Musiikkialan perustutkinnon suorittanut osaa toimia itsenäisesti musiik-
kialan työtehtävissä ja esiintymistilanteissa. Hän tuntee musiikkialan toi-
mintaympäristön ja käyttää musiikkialan osaamistaan sujuvasti erilaisissa 
työtilanteissa.

Musiikkiteknologi Musiikkiteknologian osaamisala
Muusikko Musiikin osaamisala
Pianonvirittäjä Pianonvirityksen osaamisala

 

HUMANISTISET JA TAIDEALAT
SIRKUSALAN PERUSTUTKINTO     
Sirkusartisti suunnittelee ja toteuttaa sirkusesityksiä sirkustaiteen keinoin. 
Sirkusartisti voi työskennellä esittävän taiteen parissa 
esiintyjänä toisen palveluksessa, tuotantotiimin jäsenenä tai itsenäisenä 
ammatinharjoittajana. Työpaikkoja ovat esimerkiksi sirkukset, teatterit, 
tapahtumat, nuorisosirkukset, harrastekerhot sekä 
järjestöt.

Sirkusartisti

TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO     
Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut suunnittelee ja valmistaa 
tuotteita, tiloja ja palveluita käyttäen perinteisiä työtapoja ja nykytekniik-
kaa. Alalle on tyypillistä esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen, 
kädentaidot sekä yrittäjyys. Hän työskentelee valmistus-, myynti-, 
markkinointi- tai huoltotehtävissä pienyrityksissä, palvelutehtävissä alan 
liikkeissä, teollisuusyrityksissä sekä neuvontajärjestöissä.

Artesaani Jalometallialan osaamisala, Käsityön ohjaustoiminnan osaamisala, 
Metallisepänalan osaamisala, Puusepänalan osaamisala,  
Restaurointialan osaamisala, Saamenkäsityön osaamisala,  
Sisustusalan osaamisala, Soitinrakennusalan osaamisala,  
Tuotteen valmistuksen osaamisala, Verhoilualan osaamisala
Kelloseppä Kello- ja mikromekaniikanalan osaamisala
Mikromekaanikko Kello- ja mikromekaniikanalan osaamisala

TANSSIALAN PERUSTUTKINTO     
Tanssija työskentelee esiintyjänä, tanssin ohjaajana ja koreografina. Alan 
työpaikkoja on esimerkiksi tanssiryhmissä, teattereissa ja viihdeteollisuuden 
yrityksissä.

Tanssija

Lue uratarinoita 
ammattiosaaja.fi

TIETOJENKÄSITTELY JA 
TIETOLIIKENNE (ICT)

TAKAISIN SISÄLLYSLUETTELOON 
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HIUS- JA KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO  
Hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinnon suorittaneilla on ammattitaito 
palvella asiakkaita sekä myydä hius- ja kauneudenhoitoalan tuotteita ja 
palveluja.

Kampaaja Kampaajatyön osaamisala
Kosmetiikkaneuvoja Hius- ja kauneudenhoidon neuvonnan osaamisala
Kosmetologi Ihon hoidon osaamisala
Parturi Parturityön osaamisala

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO    
Liikuntaneuvoja ohjaa liikuntaa erilaisille ja eri-ikäisten ryhmille, laatii 
tarvittaessa fyysistä toimintakykyä ja terveyttä edistäviä henkilökohtaisia 
liikuntaohjelmia sekä suunnittelee ja johtaa liikuntaan liittyviä projekteja.

Liikuntaneuvoja Liikunnan palvelutuotannon osaamisala,  
Terveyttä edistävän liikuntaneuvonnan osaamisala,  
Valmennuksen ja seuratoiminnan osaamisala

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO     
Logistiikka-alaan kuuluu autokuljetuksen ja varastoinnin sekä lento-aseman 
logistisia palveluja. Kuljetusalan ammattilainen kuljettaa ihmisiä, tavaroita 
ja ajoneuvoja. Sisälogistiikassa toimivat käsittelevät ja siirtävät tavaroita 
varastoihin ja sieltä edelleen kuluttajille. Lentoasemapalveluissa huolletaan 
lentoasemalla olevia rakennuksia sekä lentokenttää ja käsitellään rahtia.

Kunnossapitotyöntekijä Lentoasemapalvelujen osaamisala
Kuorma-autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala
Linja-autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala
Palvelulogistiikkatyöntekijä Sisälogistiikan osaamisala
Maapalvelutyöntekijä Lentoasemapalvelujen osaamisala
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala

PALVELUALAT
MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO       
Matkailualan perustutkinnon suorittanut työskentelee matkailupalvelun 
suunnittelu-, toteuttamis-, neuvonta- ja myyntitehtävissä. Alan työpaikkoja 
on esimerkiksi hotelleissa, majoitusliikkeissä, ohjelmapalveluyrityksissä, 
matka- tai matkailutoimistoissa, myyntipalveluissa, matkailukeskuksissa ja 
maatilamatkailuyrityksissä.

Matka-asiantuntija Matkapalvelujen myynnin osaamisala
Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen osaamisala
Vastaanottovirkailija Majoituspalvelujen osaamisala

MERENKULKUALAN PERUSTUTKINTO       
Meriteitse kulkee matkustajaliikennettä ja tavaraliikennettä. Miehistön 
tehtäviä ovat 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. Työpaikkoja voivat olla asuinkiinteistöt,  
hotelli- ja majoitustilat, kauppakeskukset ja myymälätilat,  
liikennevälineet, oppilaitokset ja päiväkodit, sosiaalihuoltolaitokset,  
terveydenhuoltolaitokset, teollisuuslaitokset, terveydenhuoltotilat 
 tai uima-allas- ja kylpylätilat. 

Kiinteistönhoitaja Kiinteistönhoidon osaamisala
Kodinhuoltaja Kotityöpalvelujen osaamisala
Toimitilahuoltaja Toimitilahuollon osaamisala

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

Kokki Ruokapalvelun osaamisala
Tarjoilija Asiakaspalvelun osaamisala

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO    
Yksityiseen turva-alaan kuuluvat vartiointi, yksityisetsivätoiminta, 
turvaurakointi, rakenteellinen turvallisuus, lukkosepäntoiminta ja tekniset 
valvontajärjestelmät, turvakonsultointi, tietoturvallisuus ja näihin liittyvä 
koulutus. Tutkinto antaa perusvalmiudet erilaisissa turva-alan tehtävissä 
työskentelylle.  

Turvallisuusvalvoja
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HAMMASTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO  
Hammaslaborantti toimii mallintamiseen ja purennan kuntouttamiseen 
liittyvissä työtehtävissä hammaslaboratoriossa, erikoishammasteknikon 
potilasvastaanoton toimintaan liittyvissä tehtävissä, myynti- ja 
konsultointitehtävissä, hammastarvikeliikkeissä tai työpaikkaohjaajana.

Hammaslaborantti 

KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINTO    
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittanut omaa ohjauksen, kas-
vatuksen 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.

Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja  
Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisala
Lastenohjaaja Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala
Nuoriso- ja yhteisöohjaaja Nuoriso- ja yhteisöohjauksen osaamisala

TERVEYS- JA HYVINVOINTIALAT
LÄÄKEALAN PERUSTUTKINTO       
Lääketeknikko työskentelee yksityisellä ja julkisella sektorilla logistiikan, 
toimistotehtävien, tietotekniikan, tuotannon, kliinisen tutkimuksen, 
myyntilupa-asioiden, tuotekehityksen ja viranomaistoiminnan tehtävissä. 
Hänellä on erityisosaamista ja työelämän edellyttämä ammattitaito 
apteekkityössä, sairaala-apteekkityössä, lääketeollisuudessa tai 
lääketukkukauppatyöskentelyyn.

Lääketeknikko Apteekkialan osaamisala, Lääkealan osaamisala

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO      
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

VÄLINEHUOLTOALAN PERUSTUTKINTO      
Välinehuoltaja voi toimia infektioiden torjuntaan, puhdistamiseen, 
desinfektioon, pakkaamiseen ja sterilointiin liittyviä palveluja tuottavissa 
työpaikoissa. Hän voi työskennellä esimerkiksi välinehuoltokeskuksissa, 
leikkaus- ja anestesiaosastoilla, endoskopiayksiköissä, laboratorioissa, 
teho-, dialyysi- ja synnytysosastoilla, poliklinikoilla, lääkehuollossa sekä 
suun terveydenhuollon yksiköissä ja lääke- ja kemianteollisuudessa, 
elintarviketeollisuudessa sekä kuten eläintenhoidon välinehuoltotehtävissä.

Välinehuoltaja

LIIKETOIMINNAN PERUSTUTKINTO
Merkonomilla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista sekä talouden 
hallinnan osaamista. Hänellä on perusvalmiudet yrittäjyyteen ja valmiudet 
kehittyä lähiesimiestehtäviin. Liiketoiminnan osaajia tarvitaan työelämässä 
kaikilla eri aloilla. Merkonomi voi työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun 
ja myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun, talouden, toimisto-  
tai kirjastopalvelujen tehtävissä erilaisissa organisaatioissa.

Merkonomi

KAUPPA JA HALLINTO

Lue uratarinoita 
ammattiosaaja.fi

TAKAISIN SISÄLLYSLUETTELOON 
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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. Kivialan ammattitutkinto
15. Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto
16. Kuljetusalan ammattitutkinto
17. Laboratorio- ja mittausalan ammattitutkinto
18. Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto
19. Leipomoalan ammattitutkinto
20. Lentoasemapalvelujen ammattitutkinto
21. Lentokonetekniikan ammattitutkinto
22. Liiketoiminnan ammattitutkinto

AMMATTITUTKINNOT
23. Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto
24. Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto
25. Luontoalan ammattitutkinto
26. Lähiesimiestyön ammattitutkinto
27. Maanmittausalan ammattitutkinto
28. Maarakennusalan ammattitutkinto
29. Maatalousalan ammattitutkinto
30. Matkailupalvelujen ammattitutkinto
31. Media-alan ammattitutkinto
32. Merenkulkualan ammattitutkinto
33. Metsäalan ammattitutkinto
34. Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
35. Musiikkituotannon ammattitutkinto
36. Opastuspalvelujen ammattitutkinto
37. Palvelulogistiikan ammattitutkinto
38. Pintakäsittelyalan ammattitutkinto
39. Porotalouden ammattitutkinto
40. Prosessiteollisuuden ammattitutkinto
41. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
42. Puutarha-alan ammattitutkinto
43. Puuteollisuuden ammattitutkinto
44. Rakennustuotealan ammattitutkinto

45. Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto
46. Ruokapalvelujen ammattitutkinto
47. Saamenkäsityöalan ammattitutkinto
48. Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto
49. Sähkö- ja automaatioalan ammattitutkinto
50. Taideteollisuusalan ammattitutkinto
51. Sukellusalan ammattitutkinto
52. Talonrakennusalan ammattitutkinto
53. Talotekniikan ammattitutkinto
54. Tekstiili- ja muotialan ammattitutkinto
55. Terveysalan ammattitutkinto
56. Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto
57. Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto
58. Tullialan ammattitutkinto
59. Tuotantotekniikan ammattitutkinto
60. Turvallisuusalan ammattitutkinto
61. Vammaisalan ammattitutkinto
62. Veneenrakennusalan ammattitutkinto
63. Ympäristöalan ammattitutkinto
64. Yrittäjyyden ammattitutkinto

Syvennät osaamistasi perustutkinnon 
jälkeen. Tutkinnot on ensisijaisesti 
suunnattu jo työelämässä oleville.

eperusteet.opintopolku.fi 
(valitse ammatillinen koulutus)
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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
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. Saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinto

Syvennät osaamistasi perustutkinnon 
jälkeen. Tutkinnot on ensisijaisesti 
suunnattu jo työelämässä oleville.

41. Sähkö- ja automaatioalan erikoisammattitutkinto
42. Taideteollisuusalan erikoisammattitutkinto
43. Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto
44. Talotekniikan erikoisammattitutkinto
45. Tekstiili- ja muotialan erikoisammattitutkinto
46. Tieto- ja viestintätekniikan erikoisammattitutkinto
47. Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto
48. Tuotantotekniikan erikoisammattitutkinto
49. Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto
50. Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto
51. Valmennuksen erikoisammattitutkinto
52. Vanhustyön erikoisammattitutkinto
53. Veneenrakennusalan erikoisammattitutkinto
54. Ympäristöalan erikoisammattitutkinto

eperusteet.opintopolku.fi 
(valitse ammatillinen koulutus)
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