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Turun ammatti-instituutti (TAI) on Suomen suurimpia toisen 
asteen ammatillisia oppilaitoksia, aloituspaikkoja on 1500 ja 
nuorisoasteen opiskelijoita yli 4000.

Opiskelu on monipuolista ja käytännönläheistä. Työskentely 
oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä tarjoaa kiinnostavia 
oppimistilanteita sekä tiiviit yhteydet työelämään.

Sähköasentaja
Sähköasentajan työtehtävät  ovat  
erittäin  monipuolisia. Sähköasen-
taja työskentelee sähköurakointi-
liikkeessä, huoltoliikkeessä, teolli-
suuslaitoksissa, energianjakeluyh-
tiöissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Sähköurakointiliikkeessä työsken-
televä sähköasentaja tekee yleensä 
uudisrakennuksilla sähkö-, tele-  ja 
LVI-järjestelmien sähköasennuk-
set. Huoltoliikkeessä huolletaan ja 
korjataan rikkoontuneita sähkölait-
teita, teollisuuslaitoksissa ja ener-
gianjakeluyhtiöissä sähköasentaja 
huolehtii tuotannon pysyvyydestä 
ja sähkölaitteiden kunnossapidos-
ta. Sähköasentaja voi olla myös 
keikkahommissa, jolloin työkoh-
de vaihtuu koko ajan, ja uusia  säh-
kölaitteita korjataan ja asennetaan 
asiakkaiden luona  tai tehtaissa. 
Sähköasentajalinjalla voi opiskella 
myös kiinteistöautomaation KNX-
järjestelmiä oppilaitoksen KNX- 
luokassa.

Sähköllä toimii kaikki
2000-luvun Suomessa sähköalan ammat-
tilaisten tarve on kasvanut tasaiseen tahtiin.  
Tänä päivänä lähes kaikki toimii sähköllä, ja 
sähkö on läsnä kaikkien jokapäiväisessä elä-
mässä. Jotta voimme ylläpitää ja rakentaa 
yhteistä tulevaisuutta, on oltava myös rau-
taisia sähköalan ammattilaisia, jotka  osaa-
vat niin uudisrakentamisen kuin korjausra-
kentamisen sähkö- ja automaatiotekniset 
tarpeet.

Automaatioasentaja 
Sähköalan kehityksen ansiosta  suoritta-
vasta työstä on siirrytty  valvottuun  ja au-
tomatisoituun  työhön.

Autoja  pestään pesuloissa,  tehtaissa 
tuotteet  rakennetaan automaattisesti 
tuotantolinjoilla, asuinkiinteistöissä au-
tomaatio valvoo oikeita lämpötiloja, sa-
nomalehtipainoissa lehtien  tuotantopro-
sessia valvoo  vain muutama ihminen

– kiitos  kuuluu  automaatiotekniikan ke-
hittymiselle.

Automaatioasentaja asentaa liukuhih-
noja, ohjelmoi tuotantolinjoja valvovia 
tietokoneita ja logiikoita, asentaa kiin-
teistöautomaatiolaitteita, ottaa käyttöön 
tuotantolinjoja sekä asentaa ja huol-
taa robotteja. Automaatioasentaja työs-
kentelee esimerkiksi sähköurakointi-
liikkeessä, automatiikkalaitteita asenta-
vissa liikkeissä, robotteja valmistavassa 
yrityksessä, tuotantolaitoksissa ja kap- 
paletavara-automaatiota tarvitsevassa 
yrityksessä.

Teoriaa ja käytäntöä sopivassa suhteessa 
Turun  ammatti-instituutissa sähköalan 
opetus on käytännönläheistä. Opetusti-
lat ovat monipuoliset ja laitteet nykyai-
kaiset. Työssäoppimisjaksoilla opiske-
lijat ovat töissä ja keräävät näin tärkeää 
työk kemusta työelämän haasteita varten 
oman alan yrityksissä.
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Sähköalan osaamisala
• sähköasentaja

• automaatioasentaja

Ammatti + yo-tutkinto
Kahden tutkinnon suorittaminen on mahdollis-
ta kaikilla tekniikan aloilla. Lukioaineita halua-
ville opiskelijoille pidetään syksyllä tasokokeet ja 
haastattelut.

Neuvoja, vastauksia, tietoa
Opinto-ohjaaja Maarit Vahti
puhelin 044 907 3982, maarit.vahti@turku.fi

 
 


