Hei,
olet lämpimästi tervetullut opiskelemaan Forssan ammatti-instituuttiin!

Ammattiosaajia tarvitaan aina – kouluttautuminen on hyvä sijoitus.
Tule sinäkin reippaaseen ja iloiseen joukkoon!
Heli Elo-Vuola, rehtori

HAKEMINEN
Toisen asteen koulutukseen haetaan valtakunnallisessa
yhteishaussa 22.2.-22.3.2022 osoitteessa opintopolku.fi.

Majoitus

Opinto-ohjaus

Ammatti-instituutilla on asuntola niitä opiskelijoita
varten, joilla on pitkä koulumatka tai huonot kulkuyhteydet. Asuminen 47-paikkaisessa asuntolassa
on instituutin opiskelijoille maksutonta. Asunnot
ovat yksiöitä tai soluasuntoja, joissa jokaisessa on
omat wc- ja suihkutilat sekä minikeittiö. Asuntola
on valvottu ja majoitus on pääsääntöisesti järjestetty maanantaista perjantaihin. Asuntolapaikkaa
haetaan vuosittain opiskelijavalintojen selvittyä,
hakemus oltava perillä viimeistään 30.6.2022.

Opiskelija etenee opinnoissaan henkilökohtaisen
osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti tavoitteenaan siirtyä opintojen jälkeen
työelämään tai jatko-opintoihin. Ohjauksen tavoitteena on auttaa opintojen etenemisessä, tukea ja
edistää opiskelijan henkilökohtaista kehitystä ja
vahvistaa ammatillista kasvua.

Koulukuraattori

Kuraattorin tehtävänä on opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen. Kuraattori tarjoaa opiskelijalle
tukea ja ohjausta opiskelussa, henkilökohtaisissa
kysymyksissä sekä opintososiaalisissa asioissa
(opintotuki). Kuraattorin kanssa voi luottamuksellisesti keskustella mistä tahansa mieltä painavasta
asiasta.

Koulumatkatuki

Opiskelijalle korvataan koulumatkatukena päivittäisten koulumatkojen kustannukset, kun matkan
pituus ja kustannukset ylittävät laissa säädetyt
rajat. Koulumatkatukiasioita hoitavat koulutussihteerit.

Opiskeluterveydenhuolto

Ruokailu

Opiskeluterveydenhuollosta vastaa Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä. Ennalta ehkäisevässä työssä pyritään edistämään opiskelijan hyvää
fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä. Lisäksi terveydenhoitajalla on oppilaitoksella säännöllinen vastaanottoaika.

Opiskelijaravintola tarjoaa päivittäin opiskelijoille
maksuttoman aamupuuron ja lounaan erityisruokavaliot huomioiden. Opetusravintola on avoinna
opiskelijatilanteen mukaan ja myynnissä on eri
lounasvaihtoehtoja ja kahviotuotteita. Samassa
tilassa toimii opetuskeittiöiden tuotemyymälä.

Opiskelijan vakuutukset

Opiskelukustannukset

Oppilaitos vakuuttaa opiskelijan tapaturman varalta. Vakuutus kattaa koulumatkat, oppitunnit
sekä työskentelyn oppilaitoksessa ja sen työssäoppimispaikoissa.

Oppimateriaalit ovat oppivelvollisuusopiskelijalle
maksuttomia. Suojavaateasiat selviävät ammattialakohtaisesti opintojen alussa. Opiskelijalla on
mahdollisuus valtion takaamaan opintolainaan,
opintorahaan ja asumislisään laissa säädetyin
ehdoin.

# W T FA I
Miksi valita Forssan ammatti-instituutti?

Syy #14
”Forssan amiksessa
opinnot suunnitellaan
just mun tarpeisiin sopiviks.”
Tsekkaa muut hyvät syyt!

Lisätietoja yhteishausta löydät sivulta opintopolku.fi
sekä oppilaitoksemme kotisivulta www.lhkk.fi.

JATKUVA HAKU
Jatkuvan haun kautta voit hakeutua opiskelemaan ammatillista perustutkintoa ympäri
vuoden. Hakemus tehdään suoraan oppilaitokseen, joka tekee opiskelijavalinnat.
Tutustu koulutustarjontaamme ja täytä sähköinen hakemus kotisivuillamme.

YLEISET PÄÄSYVAATIMUKSET
Yhteishaussa hakevilla peruskoulun päättötodistus.
JATKO-OPINNOT
Kolmivuotisen ammatillisen perustutkinnon suorittaneella on
yleinen jatko-opintokelpoisuus
• eri alojen ammattikorkeakoulut, korkeakoulut ja yliopistot
• oman alan ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
• muu ammatillinen täydennyskoulutus

OPINTOPOLUT
Tutkintoon pääset monia eri polkuja pitkin.
Yrittäjyyden polulla harjoittelet yrittäjänä toimimista
jo opiskeluaikana.

wtfai.fi

Kaksoistutkinto tarjoaa mahdollisuuden suorittaa
ylioppilastutkinto perustutkinnon rinnalla.
AMK-polulla valmistaudut jo ammattikorkeakoulutukinnon suorittamiseen.
Urheiluakatemiassa harjoittelet täyspainoisesti
omassa lajissasi opintojen ohella.

www.lhkk.fi

Kansainvälisyyden polku tarjoaa
työssäoppimista ja opiskelua ulkomailla.
Kestävän kehityksen opintopolku on
valintasi, kun sinulle on eritysen tärkeää
millaisen maailman jätämme jälkipolville.
Yksilöllinen opintopolku muokataan
juuri sinun näköiseksi.
Mikä on sinun polkusi?

YHTEISHAKU KEVÄT 2022

Why The FAI?

Tulokset julkistetaan kesäkuussa ja valituille hakijoille postitetaan kirje.

Mahdollisesti vapautuvat opiskelupaikat täytetään varasijajärjestyksessä
(pistejärjestyksessä). Vapaisiin opiskelupaikkoihin voidaan valita opiskelijoita jatkuvan
haun kautta.

Forssan ammatti-instituutti

Forssan ammatti-instituutti
PL 12, 30101 Forssa
Käyntiosoite: Saksankatu 27 ja 46
puh. 040 7130 555

ajoneuvoasentaja
elintarvikkeiden valmistaja
IT-tukihenkilö
kokki
koneistaja
leipuri-kondiittori
levyseppä-hitsaaja
lihatuotteiden valmistaja
lähihoitaja
maalari
mediapalvelujen toteuttaja
merkonomi
ohjelmistokehittäjä
perustason ensihoitaja
putkiasentaja
suunnitteluassistentti
sähköasentaja
talonrakentaja
tarjoilija
varastonhoitaja
yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

#WTFAI

Valitsitko jo itsellesi kiinnostavimman koulutuksen monipuolisesta valikoimastamme?
Otamme yksilölliset tarpeesi huomioon suunnitellessamme koulutustasi. Yhteistyö
työelämän kanssa on tiivistä, joten jo opiskeluaikanasi pääset verkostoitumaan ja
kehittämään osaamistasi aidoissa työympäristöissä. Koulutukset sisältävät paljon
käytännönläheistä osaamisen kehittämistä ja mahdollisuuden myös jatko-opintoihin.
Kansainväliset verkostomme mahdollistavat työpaikalla tapahtuvan oppimisen myös
ulkomailla. Opiskelet joustavasti kohti tavoitettasi ammattitaitoisen henkilökunnan
tukemana.

OPINTOSOSIAALISET EDUT

Nyt on ammatinvalinnan aika!

Merkonomi, liiketoiminnan perustutkinto
Merkonomiopinnoissa opit kohtaamaan ja palvelemaan asiakkaita,
myymään ja markkinoimaan monikanavaisesti. Halutessasi opit taloushallinnon keskeiset toiminnot ja opit
toimimaan sähköisissä ympäristöissä. Voit rakentaa opinpolkusi painottuen joko myynti-, asiakaspalvelu-,
talous- tai yrittäjyysosaamiseen.
Liiketoiminnan perusosaamista opit
toteuttamalla työelämän projekteja.
Työpaikalla tapahtuva oppiminen on
iso osa koulutusta.

TYÖ

on oman
elämäsi tärkeimpiä
rakennuspalikoita.
Ammatillinen
perustutkinto
avaa sinulle tien niin
työelämään kuin
jatko-opintoihinkin,
aina korkeakouluun asti.
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Tee valinta
Mitä opit opintojesi aikana?
Mitä osaat ammatissasi?
Missä työskentelet valmistuttuasi?

Mediapalvelujen toteuttaja, media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto,
audiovisuaalisen viestinnän osaamisala, julkaisutuotannon osaamisala ja
kuvallisen ilmaisun osaamisala
Mediapalvelujen toteuttajan opinnoissa opit valokuvaamista, videoimista sekä kuvan, videon ja äänen
käsittelyä. Opit myös tuottamaan
visuaalisia sisältöjä julkaisuja ja
markkinointia varten. Opintoihisi
kuuluu lisäksi väri-, typografia ja
sommitteluopintoja.

Mediapalvelujen toteuttajana osaat
tuottaa ja julkaista erilaista mediamateriaalia sosiaalisessa mediassa, internetissä ja lehdissä. Osaat
toteuttaa radio-ohjelmia, elokuvia
ja televisiotuotantoja, esitteitä,
julisteita, blogeja, aikakauslehtiä ja
verkkosivuja. Osaat käyttää alan
ohjelmistoja, tehdä erilaisia tulostuksia sekä arkistoida tiedostoja. Osaat
toimia tekijänoikeuksien mukaisesti
ja tunnet omat oikeutesi.

Media-alan ammattilaisena olet
visuaalisesti lahjakas, luova ja
rohkeakin. Monet viestinnän alan
työtehtävät tehdään tiimityönä, joten
osaat toimia sekä osana tiimiä että
itsenäisesti.

Osaat opastaa asiakasta tieto- ja
viestintätekniikan käytössä ja
ratkaista esiin tulevia ongelmia.
Kaikissa tehtävissäsi osaat toimia
tietosuojan ja tietoturvan mukaisesti.
Alan ammattilaisena osaat palvella
asiakkaita paineen alla. Hallitset
palvelinohjelmistojen asennukseen,
konfiguroimiseen ja ylläpitoon liittyvät työtehtävät sekä osaat toimia virtualisoidussa ympäristössä. Lisäksi
hallitset myös työasemien ylläpidon
ja laiteongelmien ratkaisemisen sekä
lähiverkot.

Toimit usein yrityksen tietojärjestelmäasiantuntijana IT-tuessa tai
Help Desk –tehtävissä tai lähitukena
avustaen esim. ohjelmien käyttöönotossa. Koulutuksen suorittaneella
on myös hyvät valmiudet työllistyä
myyntitehtäviin esimerkiksi it-myyjäksi tai hän voi myös perustaa oman
yrityksen.
Koulutuksen jälkeen osaamista voi
syventää ammattikorkeakoulussa
tradenomiopinnoissa tai insinööriopinnoissa.

Ohjelmistokehittäjä, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
Opit toimimaan tieto- ja viestintätekniikan monipuolisissa työtehtävissä eli esimerkiksi kouluttamaan,
avustamaan ja neuvomaan yrityksen
muita työntekijöitä tai asiakkaita.
Opintojen aikana opettelet ohjelmoimaan sovelluksia ja pelejä, tuottamaan sähköisiä verkkopalveluita
sekä perustamaan, ylläpitämään ja
kehittämään tietoverkkoja.

Osaat opastaa asiakasta tieto- ja
viestintätekniikan käytössä ja
ratkaista esiin tulevia ongelmia.
Kaikissa tehtävissäsi osaat toimia
tietosuojan ja tietoturvan mukaisesti.
Osaat suunnitella, toteuttaa, testata
ja ylläpitää erilaisia sovelluksia,
pelejä ja tietojärjestelmiä. Esimerkiksi pystyt laatimaan vaatimusten
pohjalta määrittelydokumentin, jonka
perusteella voidaan suunnitella
ja toteuttaa määrittelyn mukainen
ohjelmisto tai peli.

Tarjoilijan opinnoissa opit tarjoilun
perussääntöjä ja asiakkaan kohtaamista. Hygieniaosaaminen, anniskelumääräykset ja tuotetuntemus
ovat myös keskeisiä opiskeltavia
asioita, kuten myös tapakulttuuri,
kattaminen ja erilaisten tilaisuuksien
järjestäminen. Kaikkea tätä opit
usein käytännössä koulun opetusravintolassa, kahviloissa, ravintoissa
sekä monissa erilaisissa asiakastilaisuuksissa – joskus myös iltaisin ja
viikonloppuisin.

Tarjoilijana osaat toimia asiakaspalvelun tehtävissä erilaisissa
ravintoloissa ja ruokapaikoissa.
Osaat neuvoa, suositella ja myydä
ruokatuotteita asiakkaille – sekä
suomeksi että muilla kielillä. Toimit
yhteistyössä muiden työntekijöiden
kanssa asiakkaiden hyvinvoinnin,
turvallisuuden ja viihtymisen edistämiseksi. Ravintola-alan työntekijänä
sinulla on hyvä paineensietokyky,
pystyt hallitsemaan kokonaisuuksia
ja osaat toimia eri kulttuurit huomioiden.

Tarjoilijana työllistyt yleisimmin
ravintolaan, henkilöstöravintolaan,
pubiin tai kahvilaan tarjoilijaksi tai
kassatarjoilijaksi. Tarjoilijoita on
myös esimerkiksi juhla- ja pitopalveluyrityksissä sekä laivoilla.

Kokki, ravintola- ja cateringalan perustutkinto,
ruokapalvelun osaamisala
Kokin opinnoissa opit ruoanlaiton
saloja. Keskeinen osa opetusta on
raaka-aineiden tuntemus ja niiden
käsittelytaito. Opintojen edetessä
opit tekemään erilaisia ruokia tutuista arkiruoista eri ruokakulttuurien
herkkuihin ja à la carte -annoksiin.
Ruonlaittotaitoja kartutat niin koulun
opetusravintolassa, ammattikeittiössä sekä ravintoloissa kuin monissa
erilaisissa asiakastilaisuuksissa
– joskus myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Kokkina osaat valmistaa maukasta,
ravitsevaa ja terveellistä ruokaa.
Tunnet elintarvikkeet ja raaka-aineet
ja osaat huomioida myös erityisruokavaliot. Valmistat ruokaa ja
laitat sen esille joko annoksittain
tai suurelle joukolle kerralla. Toimit
yhteistyössä muiden työntekijöiden
kanssa, sinulla on hyvä paineensietokyky ja osaat hallita kokonaisuuksia.

Kokkina työskentelet useimmiten ravintoloiden, henkilöstöravintoloiden
tai suurtalouden keittiöissä. Kokkeja
on myös esimerkiksi cateringalan
yrityksissä, juhla- ja pitopalveluyrityksissä sekä rahti- ja matkustajalaivoissa.

Elintarvikkeiden valmistaja, elintarvikealan perustutkinto,
elintarviketeknologian osaamisala

IT-tukihenkilö, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
Opit toimimaan tieto- ja viestintätekniikan monipuolisissa työtehtävissä eli esimerkiksi kouluttamaan,
avustamaan ja neuvomaan yrityksen
muita työntekijöitä tai asiakkaita.
Opintojen aikana opettelet ohjelmoimaan sovelluksia ja pelejä, tuottamaan sähköisiä verkkopalveluita
sekä perustamaan, ylläpitämään ja
kehittämään tietoverkkoja.

Merkonomina työskentelet useimmiten kaupan tai taloushallinnon alalla.
Sinulla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä
talouden hallinnan osaamista. Toimit
erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoidut ammatillisesti
esimerkiksi tapahtumamarkkinoinnin
avulla. Lisäksi sinulla on perusvalmiudet yrittäjyyteen. Liiketoiminnan
osaajia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla.

Ajoneuvoasentajan opinnoissa
keskitytään auton huoltamiseen ja
korjaamiseen. Osaamista täydennät
sähköalan, voimansiirron ja raskaan kaluston tekniikan opiskelulla.
Opiskelet suurimmaksi osaksi asiakaslähtöisissä työtehtävissä sekä
työpaikoilla.
Autourheiluun perehdytään havainnollistavalla ja kokeilevalla tavalla.

Ajoneuvoasentajana osaat vastaanottaa työn asiakkaalta, huoltaa tai
korjata auton ja luovuttaa sen takaisin asiakkaalle. Osaat löytää autosta
vian ja korjata sen. Alan ammattilaisena sinulla on loogista ajattelukykyä ja ongelmanratkaisutaitoa.
Työ on pitkälti asiakaspalvelua, joka
edellyttää kuuntelutaitoa, täsmällisyyttä ja sosiaalisuutta. Ajoneuvoasentajana osaa etsiä tietoa myös
englanniksi.

Tarjoilija, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, asiakaspalvelun osaamisala

Valitse oma tiesi!

VALINTAASI VAIKUTTAVIA
KYSYMYKSIÄ.
KATSO VASTAUKSET!

Merkonomina osaat yhdistää asiakkaiden ja liiketoiminnan tarpeet
palvelumuotoilun keinoin. Merkonomina hallitset asiakaspalvelun ja
tuloksellisen toiminnan sekä osaat
toimia työyhteisössä.

Ajoneuvoasentaja, autoalan perustutkinto, autotekniikan osaamisala

Toimit usein yrityksen tietojärjestelmäasiantuntijana.Sinulla on perusvalmiuksia pelisuunnittelijan, -testaajan ja -ohjelmoijan työtehtäviin sekä
perusgrafiikan tuottamiseen. Voit
toimia myös esimerkiksi yrityksen
ohjelmistokehityksen tehtävissä tai
Web-sivujen suunnittelu- ja toteutustehtävissä.
Jatko-opintojen (AMK) jälkeen alalta
valmistunut työskentelee usein muutaman vuoden ohjelmointikokemuksen hankittuaan senioriohjelmoijana
tai alan esimiestehtävissä.

Elintarvikealan opinnoissa opit
elintarvikkeiden valmistamista ja
valmistustekniikoiden ja –prosessien
kehittämistä. Myös ravitsemus- ja
hygieniaosaaminen ja taloudellisuuden opettelu ovat opinnoissasi
keskeisellä sijalla.

Elintarvikealan ammattilaisena hallitset kädentaidot. Osaat työskennellä
yhdessä muiden kanssa ja ratkaista
ongelmia. Lisäksi osaat kehittää toimintaa ja olet laatutietoinen. Sinulla
on myös hyvä kunto.Elintarviketeknologian osaamisalan suorittaneena
elintarvikkeiden valmistajana osaat
valmistaa, pakata ja varastoida
elintarvikkeita.

Elintarvikkeiden valmistajana
työskentelet pienyrityksissä tai
suurteollisuudessa, esimerkiksi
ruokavalmiste-, kasvis- ja makeis- ja
juomateollisuudessa. Voit työllistyä
myös elintarvikekauppaan.

Lihatuotteiden valmistaja, elintarvikealan perustutkinto, liha-alan osaamisala
Elintarvikealan opinnoissa opit
elintarvikkeiden valmistamista ja
valmistustekniikoiden ja –prosessien
kehittämistä. Myös ravitsemus- ja
hygieniaosaaminen ja taloudellisuuden opettelu ovat opinnoissasi
keskeisellä sijalla.

Elintarvikealan ammattilaisena
Lihatuotteiden valmistajana työskenhallitset kädentaidot. Lisäksi osaat
telet lihanleikkaamoissa, lihavalmiskehittää toimintaa ja olet laatutietoitetuotannossa tai teurastamoissa.
nen. Sinulla on myös hyvä kunto.
Liha-alan osaamisalan suorittaneena
lihatuotteiden valmistajana osaat
leikata lihaa ja valmistaa erilaisia
lihavalmisteita. Osaat toimia myös
teurastamossa.

Leipuri-kondiittori, elintarvikealan perustutkinto, leipomoalan osaamisala
Koulutuksessa opit valmistamaan
ruoka- ja kahvileipiä sekä konditoriatuotteita. Suuntautumisesi mukaan
opiskelet myymälätoimintoja, erityistuotteiden valmistusta ja elintarvikkeiden pakkaamista.
Opit työskentelemään kahvila-konditoriassa, teollisessa leivonnassa ja
pitopalveluyrityksissä suuntautumisesi mukaan.

Elintarvikealan ammattilaisena hallitset kädentaidot. Osaat työskennellä
yhdessä muiden kanssa ja ratkaista
ongelmia. Lisäksi osaat kehittää toimintaa ja olet laatutietoinen. Sinulla
on myös hyvä kunto.
Leipomoalan osaamisalan suorittaneena leipuri-kondiittori osaat
valmistaa ruoka- ja kahvileipiä, leipomoeineksiä ja konditoriatuotteita
sekä käsityönä että automatisoidussa tuotannossa.

Leipuri-kondiittorina työskentelet
pienissä tai keskisuurissa leipomoissa ja konditorioissa tai teollisuusleipomoissa, paistopisteissä,
kahvila-konditorioissa, suurtalous- ja
ravintola- alan toimipisteissä sekä
pitopalveluyrityksissä. Voit työllistyä
myös teollisuusleipomoon.

Ajoneuvoasentajana työskentelet
yleensä merkki- sekä yleiskorjaamoilla. Suurehkoissa huoltamoissa
ja korjaamoissa voit erikoistua määräaikaishuoltoon tai autojen alustassa olevien laitteiden, kuten ohjaus- ja
voimansiirtolaitteiden tai moottorien,
korjaamiseen. Merkkikorjaamoissa
erikoistut tiettyihin automerkkeihin.
Voit työskennellä myös varaosamyyjänä, raskaan kaluston asentajana ja
pienkoneiden korjaajana. Erikoisajoneuvoja ja asuntovaunuja valmistava
teollisuus on myös mahdollinen
työllistäjäsi.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala
Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan
opinnoissa saat kuljetusalan perustason ammattipätevyyden. Opintojen
aikana opit asiakastöiden ja työssäoppimisien kautta kuorma-auton
tavarankuljetusta ja työkoneiden
käyttöä ja huoltoa. Harjoittelet myös
reittisuunnistusta. Opinnoissa tutustut lisäksi kuljetusalan yrittäjyyteen.
Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan
opinnoissa suoritat useita erilaisia
kortteja ajokorteista ammattipätevyyskorttiin.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana
osaat lastata, kuljettaa ja purkaa
erilaisia kuormia. Osaat huolehtia
kuljetuskaluston turvallisuudesta,
huoltaa autoa ja varmistaa, että
kuljetusten asiakirjat ovat kunnossa. Autonkuljettajan ammatti
vaatii nopeaa päätöksentekokykyä,
avointa asiakaspalveluasennetta ja
oma-aloitteisuutta. Liikenneturvallisuuden noudattaminen ja valmius tehdä vuorotyötä ovat sinulle
välttämättömiä ominaisuuksia.
Ulkomaanliikenteessä tarvitset myös
kielitaitoa ja kykyä toimia vieraissa
ympäristöissä.

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana
työskentelet esimerkiksi pakettiautonkuljettajana, jakeluautonkuljettajana, kuorma-autonkuljettajana,
yhdistelmäajoneuvonkuljettajana,
ulkomaankuljettajana, säiliöautonkuljettajana, massatavarankuljettajana,
elintarvikekuljettajana ja ympäristöhuollon kuljettajana. Yhdistelmäajoneuvoilla kuljetetaan mm. kappaletavaraa, maa-aineksia, puutavaraa,
kemikaaleja ja elintarvikkeita ympäri
Suomen. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana voit työllistää itsesi myös
yrittäjänä.

Varastonhoitaja, logistiikan perustutkinto, varastopalvelujen osaamisala
Koulutuksessa opit vastaanottamaan, varastoimaan ja lähettämään
tavaraa. Opit asiakirjojen tekemisen,
inventoinnin ja saldonhallinnan,
erilaiset varastokirjanpitoon liittyvät
tehtävät sekä telematiikan hyödyntämisen työssä. Koulutukseen
sisältyy trukin ja muiden varastossa
käytettävien koneiden ja laitteiden
käytön harjoittelua. Valinnaisten tutkinnonosien kautta voit itse painottaa osaamistasi sinua kiinnostaviin
työtehtäviin.

Varastonhoitajana hallitset tavaran
vastaanoton, tarkastuksen, varastoinnin, keräilyn, pakkaamisen,
lähetyksen ja kierrätyksen. Käytät
työssäsi trukkia ja huolehdit työturvallisuudesta. Toimit myös asiakaspalvelutehtävissä tilausten vastaanotossa ja luovutuksessa ja hallitset
erilaiset tietojärjestelmät ja varaston
kustannusten hallinnan. Osaat tehdä
varastoalan tehtävät käsin, koneellisesti tai automatiikan avulla.

Varastonhoitajana työskentelet
teollisuuslaitosten, tukkuvarastojen
ja logistiikkakeskusten, myymälöiden
ja verkkokauppojen sekä yritysten
varastoissa. Työ on vastuullista
asiakaspalvelutyötä, johon sisältyy
luontevana osana tietotekniikan
hyödyntämistä.

Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,
ikääntyneiden hoidon ja kuntoutuksen osaamisala, lasten ja nuorten kasvatuksen ja
hoidon osaamisala, mielenterveys- ja päihdetyön osaamisala, sairaanhoidon ja
huolenpidon osaamisala ja vammaistyön osaamisala
Lähihoitajakoulutuksessa opit
työskentelemään eri-ikäisten ja
erilaisten asiakkaiden kanssa. Opit
lisäksi kasvattamaan, ohjaamaan
ja tukemaan eri-ikäisiä asiakkaita
erilaisissa toimintaympäristöissä ja
elämäntilanteissa. Opit perushoidon ja huolenpidon eri sairauksien
hoidossa ja toimintakyvyn vajeissa.
Opit edistämään asiakkaiden hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta
kuntouttavalla työotteella sekä järjestämään asiakasryhmille virikkeellistä
toimintaa.

Koneistajana osaat lukea alan työpiirustuksia ja käyttää laajasti erilaisia
metallialan koneita. Ymmärrät mekaanisten laitteiden toimintaa. Olet
kätevä käsistäsi ja osaat käyttää tietokoneavusteisia ohjelmia. Hahmotat
hyvin asioita kolmiulotteisesti.

Koneistajana työskentelet teknologiateollisuuden työntekijänä tai
yrittäjänä. Ammattinimikkeitäsi voivat
olla esimerkiksi koneistaja, CNC-koneistaja ja koneenasentaja.

Perustason ensihoitaja opinnoissa
opit edistämään terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia ja toimintakykyä.
Opit toimimaan ensihoito- ja akuuttihoitotyössä. Osaat toimia eri-ikäisten
ihmisen kanssa, joilla on erilaisia
sairauksia ja vammoja.

Levyseppähitsaajana osaat lukea
alan työpiirustuksia ja käyttää
laajasti erilaisia metallialan koneita.
Ymmärrät mekaanisten laitteiden
toimintaa. Osaat tehdä ohutlevytöitä
ja hitsauksia. Olet kätevä käsistäsi
ja osaat käyttää tietokoneavusteisia
ohjelmia. Hahmotat hyvin asioita
kolmiulotteisesti.

Levyseppähitsaajana työskentelet
teknologiateollisuuden työntekijänä
tai yrittäjänä. Ammattinimikkeitäsi
voivat olla esimerkiksi levyseppähitsaaja ja ohutlevytyöntekijä.

Talonrakentaja, rakennusalan perustutkinto, talonrakennuksen osaamisala
Opintojen aikana opit rakentamisen
perustaidot ja voit opiskella kiinnostuksesi mukaan kirvesmiestöitä,
muurausta, laatoitusta tai betonointia
ja raudoitusta.

Talonrakentaja osaa tehdä kaikkia
rakennustyömaalla tarvittavia töitä,
kuten kirvesmies-, muuraus-, betonija eristystöitä sekä rakennuselementtien asennus- ja varastointitöitä.

Koulutuksen saaneet erikoistuvat
työelämässä esim. kirvesmiehiksi,
muurareiksi, laatoittajiksi ja betoniraudoittajiksi. Oman yrityksen perustaminen on myös mahdollista.

Perustason ensihoitajana osaat
äkillisesti sairastuneen tai vammautuneen hoitotyön, moniammatillisen
viranomaisyhteistyön, hälytysajossa
toimimisen, ensihoitojärjestelmän,
hoitoon ohjaamisen sekä perushoidon ja huolenpidon. Osaat toimia
suunnitelmallisesti edistäen asiakkaiden terveyttä ja hyvinvointia erilaissa
toimintaympäristöissä.

Koulutuksen jälkeen voit toimia ensija akuuttihoidon tehtävissä. Perustason ensihoitajana voit työskennellä
monipuolisesti sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä esimerkiksi
ambulanssissa tai päivystyspoliklinikalla, et kuitenkaan varhaiskasvatuksen tehtävissä. Työpaikkasi voi olla
julkisella, yksityisellä tai kolmannella
sektorilla.

Suunnitteluassistentti, teknisen suunnittelun perustutkinto
Suunnitteluassistentin opinnoissa
opit teknisen piirtämisen perusteet
rakennus-, sähkö- ja lvi-alueilta.
Perehdyt myös syvällisemmin konetekniseen suunnitteluun. Tietokoneavusteisen piirtämisen (CAD)
lisäksi opiskelet toimisto-ohjelmia ja
kolmiulotteisten mallien (3D) suunnitteluun käytettäviä ohjelmia sekä
CAD/CAM-tekniikan hyödyntämistä,
tila- ja automaatiosuunnitelmien tuottamista ja yritystoiminnan suunnittelua. Lisäksi tutustut 3D-tulostukseen.

Suunnitteluassistenttina osaat
teknisen suunnittelun mallintamisen
sekä piirustusten ja dokumenttien
tuottamisen ja ylläpitämisen. Osaat
tehdä erilaisia suunnitteluun liittyviä
julkaisuja sekä markkinoida ja
mainostaa tuotteita. Lisäksi osaat
huoltaa laitteita ja ohjelmistoja.
Alan ammattilaisena olet kiinnostunut tietotekniikasta. Matemaattinen
ajattelu ja avaruudellinen hahmottaminen sujuvat sinulta helposti. Olet
oma-aloitteinen ja pitkäjännitteinen.
Lisäksi osaat työskennellä sekä
itsenäisesti että yhteistyössä muiden
kanssa.

Suunnitteluassistenttina työskentelet
mallintajana, piirtäjänä, teknisenä
piirtäjänä, dokumentoijana, suunnitteluavustajana ja nuorempana
suunnittelijana erilaisten työnantajien
palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Työskentelet useimmiten alan
avustavissa työtehtävissä suunnittelu- ja insinööritoimistoissa, teollisuusyritysten suunnitteluosastoilla,
arkkitehtitoimistoissa tai kuntien
ja kaupunkien teknisillä suunnitteluosastoilla.

Sähköasentaja, sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
Sähköasentajan opinnoissa opit
sähkötekniikan ja elektroniikan
perusteita. Oppimisesi kohteena on
rakennusten sähköistykseen, kuten
tv-, radio-, puhelin- ja dataverkkoihin, liittyvät asiat. Myös hälytys- ja
valvontajärjestelmät kuuluvat opintoihisi.

Levyseppähitsaaja, kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto,
tuotantotekniikan osaamisala
Levyseppähitsaajan opinnoissa opit
lukemaan piirustuksia ja tekemään
niiden mukaisia osia ja koneita. Opit
perusteet ohutlevytöistä ja kappaleiden hitsaustöistä sekä niihin
kuuluvista viimeistelytöistä. Opit
myös tekemään poraus- ja hiontatöitä. Opintojen edetessä opit levytöissä käytettyjen NC-koneiden käytön
perusteet.

Lähihoitajana työskentelet hoidon,
kasvatuksen, ohjauksen sekä
kuntoutuksen työtehtävissä esim.
päiväkodissa, koulussa, kotihoidossa, vanhusten palvelukeskuksessa,
kehitysvammaisten palveluyksikössä, mielenterveys- ja päihdetyönyksikössä, päivätoiminnassa sekä
sairaalassa.

Perustason ensihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Koneistaja, kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, tuotantotekniikan osaamisala
Koneistajan opinnoissa opit lukemaan piirustuksia ja tekemään
niiden mukaisia osia ja koneita
eri metalleista. Opit sorvaamaan,
poraamaan, jyrsimään ja hiomaan.
Opintojen edetessä opit myös käyttämään tietokoneavusteisia suunnittelu- ja ohjelmointiohjelmia sekä
opit NC-sorvauksen ja –jyrsinnän
perusteet.

Lähihoitajana osaat tukea kokonaisvaltaisesti asiakasta päivittäisissä
toiminnoissa sekä elämänhallinnan
eri osa-alueilla. Osaat suunnitella
työsi suunnitelmallisesti huomioiden asiakkaan osallisuuden ja
erityiset tuen tarpeet. Lähihoitajana
osaat myös toimia ihmisläheisesti,
kestävän kehityksen ja eettisten
periaatteiden mukaisesti asiakastyössä sekä toimia moniammatillisissa tiimeissä ja verkostoissa.
Osaat käyttää lähihoitajan työssäsi
hyvinvointiteknologiaa asiakkaan
tarpeiden mukaisesti.

Sähköasentajana osaat asentaa
omakotitaloon tarvittavat asennukset. Osaat työskennellä tarkasti ja
huolellisesti, sillä väärät asennukset ovat hengenvaarallisia. Olet
rauhallinen ja harkintakykyinen,
mutta kuitenkin ripeä työntekijä, sillä
usein töitä tehdään urakoina. Osaat
ajatella loogisesti ja ratkaista hyvin
ongelmia. Matemaattinen osaaminen korostuu sekä opinnoissa että
työskentelyssä.

Sähköasentajana työskentelet
sähköurakointiliikkeissä, teollisuuden
kunnossapidossa, linjanrakennuksessa sekä kiinteistöhuollossa. Voit
työllistyä myös teknisiin myyntitehtäviin.

Maalari, pintakäsittelyalan perustutkinto, rakennusmaalauksen osaamisala
Maalariopinnoissa opit maalaamaan
ja työstämään erilaisia rakennusten
pintoja. Opit korjaus- ja uudisrakennusmaalausta ja ulkomaalausta. Opit
myös tapetoimaan, tasoittamaan ja
laatoittamaan.

Maalarina osaat suorittaa huoneistoremontin eli tapetoida ja tasoittaa.Osaat tehdä ulkomaalauksia.
Maalarina osaat toimia itsenäisestä
työkohteissa. Olet aloitekykyinen ja
tartut reippaasti töihin. Sinulla on
myös loogista päättelykykyä.

Rakennusmaalarina työskentelet
yleensä maalaus- ja rakennusalan
yrityksissä. Voit myös työskennellä
rautakaupassa tai perustaa oman
yrityksen.

Putkiasentaja, talotekniikan perustutkinto, putkiasennuksen osaamisala
Putkiasentajan opinnoissa keskityt
lämmitystekniikkaan ja putkistoihin.
Opit asentamaan käyttövesi- ja
viemärijärjestelmiä sekä hitsaamaan
putkia.

Putkiasentajana osaat tehdä
LVI-asennuksia kuvien mukaisesti eri liitosjärjestelmillä. Tiedät
LVI-suunnittelun perusteet.

Putkiasentajana työskentelet nuorempana putkiasentajana, LVI-asentajana tai ilmastointiasentajana
uudisrakennuksilla ja saneeraustyömailla. Voit myös työllistyä alan
tehtaisiin tai pajoihin.

