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AMMATILLISET TUTKINNOT (1.8.2015)
HUMANISTINEN JA
KASVATUSALA
Perustutkinnot
Lapsi- ja perhetyön pt.
Nuoriso- ja vapaaajanohjauksen pt.
Viittomakielisen ohjauksen pt.
Ammattitutkinnot
Asioimistulkin at.
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen at.
Lasten ja nuorten erityisohjaajan at.
Romanikulttuurin ohjaajan at.
Suntion at.
Erikoisammattitutkinnot
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen eat.
Oikeustulkin eat.
Romanikulttuurin ohjaajan eat.

KULTTUURIALA
Perustutkinnot
Audiovisuaalisen viestinnän pt.
Kuvallisen ilmaisun pt
- graafinen suunnittelu
- kuva- ja mediataide
- valokuvaus

Käsi- ja taideteollisuusalan pt
- tuotteen suunnittelu
ja valmistus
- ympäristön suunnittelu ja rakentaminen
Musiikkialan pt
- musiikki
- musiikkiteknologia
- pianonviritys
Sirkusalan pt
Tanssialan pt
Ammattitutkinnot
Aseseppäkisällin at.
Audiovisuaalisen viestinnän at.
Hopeasepän at.
Kaivertajan at.
Keramiikkakisällin at.
Kiviseppäkisällin at.
Kultaajakisällin at.
Kultasepän at.
Käsityöntekijän at.
Lasinpuhaltajakisällin
at.
Luonnontieteellisen
alan konservoinnin at.
Mallinrakentajakisällin
at.
Restaurointikisällin at.
Rytmimusiikkituotannon at.
Saamenkäsityökisällin
at.
Seppäkisällin at.
Sisustusalan at.
Soitinrakentajakisällin
at.
Teatterialan at.

Tieto- ja kirjastopalvelujen at.
Valokuvaajan at.
Verhoilijan at.
Erikoisammattitutkinnot
Aseseppämestarin eat.
Audiovisuaalisen viestinnän eat.
Hopeaseppämestarin
eat.
Kaivertajamestarin eat.
Keramiikkamestarin
eat.
Kiviseppämestarin eat.
Kultaajamestarin eat.
Kultaseppämestarin
eat.
Käsityömestarin eat.
Lasinpuhaltajamestarin
eat.
Mallinrakentajamestarin eat.
Restaurointimestarin
eat.
Saamenkäsityömestarin eat.
Seppämestarin eat.
Sisustusalan eat.
Soitinrakentajamestarin eat.
Teatterialan eat.
Valokuvaajan eat.
Verhoilijamestarin eat.
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YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA
Perustutkinnot
Liiketalouden pt.
- asiakaspalvelu ja
myynti
- talous- ja toimistopalvelut
- tieto- ja kirjastopalvelut
Ammattitutkinnot
Asiakirjahallinnon ja
arkistotoimen at.
Finanssialan at.
Isännöinnin at.
Kiinteistönvälitysalan at
Lähiesimiestyön at
Markkinointiviestinnän
at
Myynnin at
Sihteerin at
Taloushallinnon at
Tullialan at
Ulkomaankaupan at
Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen at
Virastomestarin at
Yrittäjän at
Erikoisammattitutkinnot
Johtamisen eat.
Kaupan esimiehen eat.
Markkinointiviestinnän
eat.
Taloushallinnon eat.
Ulkomaankaupan eat.
Viestinvälitys- ja logistiikkapalvelujen eat.
Yritysjohtamisen eat.
Yritysneuvojan eat.

LUONNONTIETEIDEN
ALA
Perustutkinnot
Tieto- ja viestintätekniikan pt
- käytön tuki
- ohjelmistotuotanto
Ammattitutkinnot
Tieto- ja viestintätekniikan at.
Erikoisammattitutkinnot
Tieto- ja viestintätekniikan eat.

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA
Perustutkinnot
Autoalan pt.
- autokorinkorjaus
- automaalaus
- automyynti
- autotekniikka
- moottorikäyttöisten
pienkoneiden korjaus
- varaosamyynti
Elintarvikealan pt.
- elintarviketeknologia
- leipomoala
- liha-ala
- meijeriala
Kaivosalan pt.
Kello- ja mikromekaniikan pt.
- kelloala
- mikromekaniikka
Kiinteistöpalvelujen pt.
- kiinteistönhoito
- toimitilapalvelut
Kone- ja metallialan pt.

- automaatiotekniikka
ja kunnossapito
- valimotekniikka
- valmistustekniikka
Laboratorioalan pt.
Lennonjohdon pt.
Lentokoneasennuksen
pt.
- avioniikka
- lentokoneasennus
Logistiikan pt.
- kuljetuspalvelut
- lentoasemapalvelut
- varastopalvelut
Maanmittausalan pt.
Merenkulkualan pt.
- kansi- ja konekorjaus
- kansipäällystö
- konepäällystö
- sähkökäyttö
Muovi- ja kumitekniikan
pt.
- kumitekniikka
- muovitekniikka
Painoviestinnän pt.
- painotekniikka
- ulkoasun toteutus
Pintakäsittelyalan pt.
- metallituotteiden
pintakäsittely
- puutuotteiden pintakäsittely
- rakennusten pintakäsittely
Prosessiteollisuuden
pt.
- biotekniikka
- kemiantekniikka
- levyteollisuus
- paperiteollisuus
- sahateollisuus
Puualan pt.
Rakennusalan pt.
- kiviala
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- maarakennus
- maarakennuskoneenkuljetus
- talonrakennus
Sähkö- ja automaatiotekniikan pt.
Talotekniikan pt.
- eristys ja rakennuspeltiasennus
- ilmanvaihtoasennus
- kylmäasennus
- putkiasennus
Teknisen suunnittelun
pt.
Tekstiili- ja vaatetusalan pt.
- jalkineala
- tekstiilihuolto
- tekstiilitekniikka
- vaatetus
Tieto- ja tietoliikennetekniikan pt.
Turvallisuusalan pt.
Veneenrakennuksen
pt.
Verhoilu- ja sisustusalan pt.
- sisustus
- verhoilu
Ammattitutkinnot
Ajoneuvonosturinkuljettajan at.
Ammattisukeltajan at.
(osan tutkinnosta
muodostaa kevytsukeltajan tutkinto)
Auto- ja kuljetusalan
työnjohdon at.
Automaatioasentajan
at.
Autokorimekaanikon
at.
Automaalarin at.

Automyyjän at.
Digitaalipainajan at.
Elektroniikka-asentajan
at.
Elintarvikejalostajan at.
Elintarviketeollisuuden
at.
Henkilöautomekaanikon at.
Hissiasentajan at.
Hitsaajan at.
Ilmastointiasentajan at.
Ilmastointijärjestelmien
puhdistajan at.
Jalkinealan at.
Jälkikäsittelykoneenhoitajan at.
Kaivosalan at.
Kaukolämpöasentajan
at.
Kemianteollisuuden at.
Kiinteistöpalvelujen at.
Kirjansitojan at.
Kiskoliikenteen turvalaiteasentajan at.
Kivimiehen at.
Kondiittorin at.
Koneenasentajan at.
Koneistajan at.
Korroosionestomaalarin at.
Kotitalouskoneasentajan at.
Kumialan at.
Kunnossapidon at.
Kylmäasentajan at.
Laivanrakentajan at.
Lasikeraamisen alan
at.
Lastinkäsittelyalan at.
Lattianpäällystäjän at.
Laukku- ja nahka-alan
at.
Leipomoteollisuuden

at.
Leipurin at.
Lentoasemapalvelujen
at.
Lentokonetekniikan at.
Levyalan at.
Levytekniikan at.
Lihanjalostajan at.
Lihateollisuuden at.
Lihantarkastuksen at.
Linja-autonkuljettajan
at.
Lukkosepän at.
Lämmityslaiteasentajan at.
Metallien jalostuksen
at.
Maalarin at.
Maanmittausalan at.
Maarakennusalan at.
Maidonjalostajan at.
Meijeriteollisuuden at.
Metallien jalostuksen
at.
Mittaajan ja kalibroijan
at.
Muovimekaanikon at.
Metsäkoneasentajan
at.
Nahanvalmistajan at.
Nuohoojan at.
Painajan at.
Painopinnanvalmistajan at.
Paperiteollisuuden at.
Pienkonemekaanikon
at.
Puusepänalan at.
Puutavaran autokuljetuksen at.
Putkiasentajan at.
Rakennuspeltisepän
at.
Rakennustuotannon at.
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Rakennustuotealan at.
Raskaskalustomekaanikon at.
Rautatiekaluston kunnossapidon at.
Rengasalan at.
Saha-alan at.
Suunnitteluassistentin
at.
Sähköasentajan at.
Sähköteollisuuden at.
Sähköverkkoasentajan
at.
Talonrakennusalan at.
Teknisen eristäjän at.
Tekstiilialan at
Tekstiilihuollon at.
Teollisen pintakäsittelijän at.
Teollisuusputkiasentajan at.
Tieto- ja tietoliikennetekniikan at.
Tietokoneasentajan at.
Tietoliikenneasentajan
at.
Turkkurin at.
Tuulivoima-asentajan
at.
Työvälinevalmistajan
at.
Vaatetusalan at.
Valajan at.
Valumallin valmistajan
at.
Varaosamyyjän at.
Varastoalan at.
Vartijan at.
Veneenrakentajan at.
Vesihuoltoalan at.
Voimalaitoksen käyttäjän at.
Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan at.

Ympäristöhuollon at.
Erikoisammattitutkinnot
Autoalan myyjän eat.
Autoalan työnjohdon
eat.
Autokorimestarin eat.
Automaalarimestarin
eat.
Automekaanikon eat.
Automaatioyliasentajan
eat.
Elektroniikkayliasentajan eat.
Elintarviketekniikan
eat.
Faktorin eat.
Hitsaajamestarin eat.
Ilmastointiasentajan
eat.
Jalkinealan eat.
Kaukolämpöyliasentajan eat.
Kemianteollisuuden
eat.
Kiinteistöpalvelujen
eat.
Kirjansitojamestarin
eat.
Kondiittorimestarin eat.
Koneenasentajamestarin eat.
Koneistajamestarin
eat.
Konesitojamestarin
eat.
Kunnossapidon eat.
Kylmämestarin eat.
Laivanrakennusalan
eat.
Laivasähkömestarin
eat.
Lastinkäsittelyalan eat.
Lattiamestarin eat.

Laukku- ja nahkamestarin eat.
Leipurimestarin eat.
Lentokonetekniikan
eat.
Liikenne-esimiehen
eat.
Liikenneopettajan eat.
Levymestarin eat.
Levytyömestarin eat.
Lukkoseppämestarin
eat.
Maalarimestarin eat.
Maarakennusalan eat.
Muovitekniikan eat.
Nahanvalmistajamestarin eat.
Nuohoojamestarin eat.
Painajamestarin eat.
Paperiteollisuuden eat.
Pesulateknikon eat.
Pintakäsittelymestarin
eat.
Puusepänalan eat.
Putkiasentajan eat.
Rakennusalan työmaapäällikön eat.
Rakennuspeltiseppämestarin eat.
Rotaatiomestarin eat.
Sahamestarin eat.
Sivunvalmistajamestarin eat.
Sähköverkkoalan eat.
Sähköyliasentajan eat.
Talonrakennusalan
eat.
Tekniikan eat.
Tekstiilialan eat.
Teollisuusalojen työnjohdon eat.
Tieto- ja tietoliikennetekniikan eat.
Tietokoneyliasentajan
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eat.
Tietoliikenneyliasentajan eat.
Tuotekehittäjän eat.
Turkkurimestarin eat.
Turvallisuusvalvojan
eat.
Työvälinemestarin eat.
Vaatetusalan eat.
Valajamestarin eat.
Valumallimestarin eat.
Varastoalan eat.
Venemestarin eat.
Ympäristöalan eat.

LUONNONVARA- JA
YMPÄRISTÖALA
Perustutkinnot
Hevostalouden pt.
Kalatalouden pt.
Luonto- ja ympäristöalan pt
- luontoala
- porotalous
- ympäristöala
Maatalousalan pt.
- eläintenhoito
- maatalousteknologia
- maatilatalous
- turkistalous
Metsäalan pt.
- metsäenergian tuotanto
- metsäkoneasennus
- metsäkoneenkuljetus
- metsätalous
Puutarhatalouden pt.
- kukka- ja puutarhakauppa
- puutarhatuotanto
- viherala

Ammattitutkinnot
Arboristin at.
Bioenergia-alan at.
Eläintenhoitajan at.
Erä- ja luonto-oppaan
at.
Floristin at.
Golfkentänhoitajan at.
Hevostenvalmentajan
at.
Kalanjalostajan at.
Kalanviljelijän at.
Kalastusoppaan at.
Kengityssepän at.
Luonnontuotealan at.
Maatalouskoneasentajan at.
Mehiläistarhaajan at.
Metsäkoneenkuljettajan at.
Metsätalousyrittäjän at.
(osan tutkinnosta
muodostaa yrittäjän
ammattitutkinto)
Porotalouden at.
Puistopuutarhurin at.
Ratsastuksenopettajan
at.
Seminologin at.
Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin at.
Vihersisustajan at.
Viinintuotannon at.
Viljelijän at.
Viljelypuutarhurin at.
Erikoisammattitutkinnot
Floristimestarin eat.
Golfkenttämestarin eat.
Koe-eläintenhoitajan
eat.
Luonnontuotealan eat.
Luontokartoittajan eat.
Maaseudun kehittäjän

eat.
Maaseudun vesitalouden eat.
Metsämestarin eat.
Puistomestarin eat.
Puunkorjuun eat.
Ratsastuksenopettajan
eat.
Riistamestarin eat.
Tallimestarin eat.
Tarhaajamestarin eat.

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTAALA
Perustutkinnot
Hammastekniikan pt.
Hiusalan pt.
Kauneudenhoitoalan
pt.
- kauneudenhoito ja
tuoteneuvonta
- kosmetologi
Liikunnanohjauksen pt.
Lääkealan pt.
- apteekkiala
- lääkeala
Sosiaali- ja terveysalan
pt.
- asiakaspalvelu ja
tietohallinta
- ensihoito
- jalkojenhoito
- kuntoutus
- lasten ja nuorten
hoito ja kasvatus
- mielenterveys- ja
päihdetyö
- sairaanhoito ja huolenpito
- suun terveydenhoito
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- vammaistyö
- vanhustyö
Ammattitutkinnot
Hierojan at.
Hiusalan at.
Jalkojenhoidon at.
Kehitysvamma-alan at.
Kipsausalan at.
Liikunnan at.
Liikuntapaikkojenhoitajan at.
Obduktiopreparaattorin
at.
Optiikkahiojan at.
Perhepäivähoitajan at.
Päihdetyön at.
Valmentajan at.
Välinehuoltajan at.
Erikoisammattitutkinnot
Hierojan eat.
Hiusalan eat.
Kauneudenhoitoalan
eat.
Kehitysvamma-alan
eat.
Kipsimestarin eat.
Liikuntapaikkamestarin
eat.
Näkövammaistaitojen
ohjaajan eat.
Psykiatrisen hoidon
eat.
Puhevammaisten tulkin
eat.
Työvalmennuksen eat.
Valmentajan eat.
Vanhustyön eat.
Välinehuoltajan eat.

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA
Perustutkinnot
Hotelli-, ravintola- ja
catering-alan pt.
- asiakaspalvelu
- hotellipalvelu
- kokki
Kotityö- ja puhdistuspalvelujen pt.
- kotityöpalvelut
- puhdistuspalvelut
Matkailualan pt.
- matkailupalvelujen
myynti ja tietopalvelut
- matkailupalvelut
Ammattitutkinnot
Hotellivirkailijan at.
Kotityöpalvelujen at.
Laitoshuoltajan at.
Maaseutumatkailun at.
Matkailun ohjelmapalvelujen at.
Matkaoppaan at.
Matkatoimistovirkailijan
at.
Ravintolakokin at.
Suurtalouskokin at.
Tarjoilijan at.
Erikoisammattitutkinnot
Baarimestarin eat.
Dieettikokin eat.
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen eat.
Ruokamestarin eat.
Siivousteknikon eat.
Siivoustyönohjaajan
eat.

Tutkinnot ja oppisopimuskoulutuksessa noudatettavat tutkintojen perusteet löytyvät Opintopolusta osoitteesta:
https://eperusteet.opintopolku.fi
/#/fi

Yhteystiedot
Suupohjan koulutuskuntayhtymä, aikuiskoulutusosasto
Oppisopimuskoulutus
Teknologiapuisto 1, 2.krs.
(PL 102)
61800 KAUHAJOKI
oppisopimustoimisto@saiedu.fi

Henkilökunta
Arja Marttila, koulutustarkastaja
Paula Hakamaa, koulutussuunnittelija
Tiina-Maija Ylinen, koulutussihteeri

Tervetuloa käymään!

gsm. 040 507 6876
gsm. 040 761 9522
gsm. 044 550 3107

