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Skills Finlandin ammattitaitokilpailuperhee-
seen kuuluu kolme kansallista ja kolme 
kansainvälistä kilpailua. Ne kaikki tähtäävät 
ammatillisen osaamisen ja koulutuksen 
kehittämiseen ja tunnetuksi tekemiseen. 
Kilpailujen avulla parannetaan ammatillisen 
koulutuksen vetovoimaa sekä kannustetaan 
nuoria yrittäjyyteen ja oman osaamisensa 
jatkuvaan kehittämiseen.

Taitaja SM-kilpailu 
ammatillisen 
koulutuksen 
opiskelijoille

Vuosittain järjestettävä 
nuorten ammattitaidon SM-kilpailu on 
maamme suurin ammatillisen koulutuksen 
tapahtuma. Taitaja-kilpailuissa on noin 45 
lajia, jotka edustavat maamme elinkeinoelä-
män keskeisiä aloja. Taitaja2018 järjestetään 
Tampereella ja Taitaja2019 Joensuussa.

TaitajaPLUS SM-kilpailu erityistä tukea 
tarvitseville opiskelijoille

TaitajaPLUS-kilpailu järjestetään osana 
Taitaja-tapahtumaa. Kilpailun avulla 
edistetään ammatillisen erityisopetuksen 
tunnettuutta ja erityistä tukea tarvitsevien 
opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia.

Taitaja9 yläkoululaisten 
kädentaitokilpailu

Taitaja9-kilpailussa yläkoululaiset kilpailevat 
kolmihenkisin joukkuein erilaisissa kädentaitoa 
vaativissa tehtävissä. Vuosittain järjestetään 
noin 75 paikalliskilpailua ja 12 aluekilpailua 
sekä � naali Taitaja-tapahtumassa. Kilpailulla 
tuetaan nuorten ammatinvalintaa.

WorldSkills – 
ammattitaidon 
MM-kilpailut

Joka toinen vuosi jär-
jestetään nuorten kansainväliset am-
mattitaitokisat, joissa ratkotaan nuorten 
ammattilaisten maailmanmestaruudet lähes 
50 lajissa. Kilpailuun osallistuu tuhat alansa 
huippuosaajaa yli 50 maasta.  Seuraava 
WordSkills-kilpailu järjes-
tetään elokuun lopussa 
vuonna 2019 Kazanissa 
Venäjällä.

EuroSkills – 
ammattitaidon EM-kilpailut

Ammattitaidon euroopanmestaruuksista 
kilpaillaan joka toinen vuosi. Kilpailuilla halutaan 
edistää eurooppalaista huippuosaamista, 
Euroopan kilpailukykyä ja ammatillisen 
koulutuksen kansainvälistymistä. Lajeja 
on noin 40. Seuraavat kilpailut järjestetään 
Budapestissä syyskuussa 2018.

International 
Abilympics – erityistä 
tukea tarvitsevien 
ammattitaitokilpailut

Joka neljäs vuosi järjestettävän Interna-
tional Abilympics-kilpailun tavoitteena 
on kannustaa erityistä tukea tarvitsevia 
opiskelijoita kehittämään omaa ammat-
titaitoaan ja edesauttaa heidän työllisty-
mistään. Abilympics-kilpailuissa kisataan 
noin 30 lajissa.

Lisää tietoa ammattitaitokilpailuista
osoitteessa skillsfinland.fi

Ammattitaitokilpailut 
meillä ja maailmalla
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Osaaminen on menestyksen ja arvostuksen 
perusta. Osaaminen innostaa kehittymään 
ja luo koko suomalaiseen yhteiskuntaan 
hyvinvointia. Juuri nyt Varsinais-Suomessa 
on käynnissä poikkeuksellisen voimakas 
teollisuuden rakennemuutos. Alueen kasvu 
vahvistuu ja työvoiman tarve lisääntyy ainakin 
2020-luvun puoliväliin saakka.

Meri- ja autoteollisuuden tuotanto kasvaa 
voimakkaasti ja lääketeollisuus sekä rakenta-
minen ovat nousussa unohtamatta palveluiden 
kysynnän kasvua. Työssäkäyntialueella tarvitaan 
arviolta 15 000–30 000 uutta osaajaa lähivuo-
sien aikana. Tätä osaajavajetta täytettäessä 
ammatillisella koulutuksella on suuri merkitys 
ja haastaa koko ammatillisen koulutuksen 
järjestäjäkentän Varsinais Suomessa. Tuleville 
huippuosaajille on nyt kysyntää!.

Team TAIn menestyminen Taitaja 2018 se-
mi� naaleissa oli jälleen kerran loistava ja nyt 
Tampereella olevaan loppukilpailuun pääsi 
edustava joukko nuoria ammattiosaajiamme 
kilpailemaan Taitaja-mestaruuksista.

Taitaja-kilpailut ovat yksi tärkeä väline, jonka 
avulla voi oppia tunnistamaan ja tukemaan 
huippuosaamista. On hienoa huomata, 
että ammattitaitokilpailut ja siihen liittyvä 
valmennustoiminta ymmärretään jo yhtenä 
pedagogisena menetelmänä opetuksessa. 
Kilpailu- ja valmennustoiminnan integroiminen 
ammatilliseen perusopetukseen oppilaitoksen 
arjessa on siis tärkeää kuten myös se, että 
kaikilla tulee olla mahdollisuus osallistua siihen. 
Tätä tukee myös hyvin tällä hetkellä käynnissä 
oleva vuosikymmenten suurin ammatillisen 
koulutuksen reformi, jossa osaamisella, 
työelämälähtöisyydellä ja yksilöllisillä opin-
topoluilla on suuri merkitys. Tämä uudistus 

tukee myös hyvin 
sitä huippuosaa-
misen kehitystyötä, 
jossa oppilaitoksiin 
opetussuunnitelmien 
sisälle suunnitellaan 
tutkinnon osia tai moduleita, joissa opiskelijat 
pääsevät yhdessä opettajien ja  työelämän 
kanssa rakentamaan ja kehittämään omaa 
huippuosaamistaan. Kannustan siis meilläkin 
valitsemaan tutkintoihin huippuosaajan mo-
dulin, jossa osaamisen tärkeänä kehittäjänä 
on kilpailutoiminta. 

Vuosi sitten Helsingin Taitajista  oli tuomisina 
loistava kisasuoritus, yhteensä 10 mitalia. 
Kaksi kultaa, neljä hopeaa ja neljä pronssia 
sekä tukku muita hyviä sijoituksia. Myös 
tänä vuonna odotukset ovat korkealla ja 
kilpailijamme on parhaan tietämyksen mu-
kaisesti valmistautuneet kilpailuihin yhteisissä 
joukkuetapaamisissa sekä omissa oppimis-
ympäristöissään valmentajiensa ohjauksessa. 
Uskon, että olemme varmasti taas menes-
tymisellä mitattuna Varsinais-Suomalaisen 
ammattiopetuksen merkkituote.

Olen henkilökohtaisesti saanut seurata ja 
kokea ammattitaitokilpailuja jo yli  20 vuotta. 
Joka vuosi kilpailujen lähestyessä myös itsellä 
alkaa tuntua värinää ja pientä jännitystä, 
niin nytkin. 

Toivonkin Team TAI:lle menestystä ja jännit-
täviä kilpailupäiviä Tampereella.

Pitäkää TAIn lippua korkealla ja olkaa ylpeitä 
omista suorituksistanne!.

Hannu Immonen
Palvelualuejohtaja
Ammatillinen koulutus

Jokaisella on mahdollisuus
kehittyä ja ylittää itsensä!
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kuvia Taitaja2017 tapahtumista
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Joukkueenjohtajan tervehdys

Olemme saaneet kasaan näin hienon Taitaja-
joukkueen. Osallistumme 14 eri lajiin ja 
joukkueen kokonaisvahvuus on 27 kilpailijaa. 
Mukana on myös 15 valmentajaa ja jouk-
kueen tukihenkilönä toimii allekirjoittaneen 
lisäksi oppilaitospastori Atte Airaksinen. 
Joukkueessa on ensi kertaa mukana myös 
kaksi tuotantotekniikan opiskelijaa Turun 
ammattikorkeakoulusta ja heidän opetta-
jansa. He kuuluvat osana Konepajatekniikka 
-lajin nelihenkistä joukkuetta. Näin on avattu 
Taitaja-yhteistyö eri kouluasteiden välillä.

Finalistitien valmistautumista on tänä vuonna 
seurattu erityisen tarkasti harjoittelupäiväkir-
jojen avulla. Päiväkirjoista on saatu kerättyä 
arvokasta käytännön tietoa Huippuosaaja 
tutkinnonosan toteuttamisesta Turun 
ammatti-instituutissa. 

Joukkue kokoontui perinteiseen tapaan 
päiväksi Sinapin leirikeskukseen. Lisäksi 
kilpailijoille on järjestetty kaksi henkiseen val-
mentautumiseen keskittynyttä tilaisuutta, joissa 
asiantuntijoina ovat olleet oppilaitospastori 

Atte Airaksinen ja 
urheilupsykologi 
Tuomas Grön-
man.

Semi�nalistien 
ja �nalistien val-
mennuksessa 
on ollut mukana 
runsaasti opetta-
jia, kiitokset siitä 
heille. Opettajat ovat vapaa-aikaansa ja 
energiaansa säästämättä ohjanneet opis-
kelijoita kilpailutehtävien saloihin. Tämän 
lisäksi Turun ammatti-instituutti järjesti neljän 
lajin semi�naalit, jotka ovat teettäneet paljon 
töitä, mutta myös antaneet kilpailijoillemme 
uusia mahdollisuuksia. On saatu kilvoitella 
�naalipaikoista kotikentällä.

Pekka Suominen
Turun ammatti-instituutti
kilpailutoiminnan koordinaattori ja
TAI-joukkueen johtaja
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Taitaja-tapahtuma 
rakentuu monesta 
osasta, useiden 
toimijoiden voi-
malla. Nuorelle 
kilpailijalle tapah-
tuman merkitys 
on henkilökoh-
tainen. Kilpailu 
on paikka voittaa 
itsensä, näyttää 

osaamisensa ja tulla huomatuksi työelämän 
edustajien silmissä. Taitaja voi olla pelastus 
silloin, kun koulunkäynti itsessään ei haasta 
tarpeeksi.

Tapahtumakävijälle merkitys on ennen kaikkea 
ammatinvalinnallinen – mahdollisuus päästä 
näkemään lähes 50 ammattialaa livenä ja 
testaamaan omia taitojaan eri toimintapis-
teissä. Taitaja-kilpailu tuottaa kokemuksellista 
tietoa siitä, millaisia ammatit ovat.

Oppilaitoksille Taitaja on hyvä paikka laittaa 
tiedot ja työvälineet ajan tasalle. Opetuksen 
laatu pysyy hyvänä kun välillä päivitetään 
toimintaympäristöä, välineitä ja tapaa toimia.

Yrityksille Taitaja on tilaisuus nähdä, mitä 
koulussa tänä päivänä opitaan ja näyttää, 
mitä siellä pitäisi oppia tulevaa työelämää 
varten. Yritykset saavat näkyvyyttä, ja aivan 
kirjaimellisesti aitiopaikat parhaiden osaajien 
rekrytoimiseksi.

Opettajalle Taitaja on tilaisuus kehittää omaa 
osaamistaan, päivittää tietojaan ja taitojaan 

Taitaja -työkalu parantamaan 
ammatillista koulutusta

sekä luoda kontakteja yritysmaailman kanssa. 
Taitaja on mahdollisuus innostua taitavista 
nuorista. SM-mitaleista kilpailevat nuoret 
haastavat opettajan panemaan parastaan.

Hyödyt esille
Kilpailun keskiössä on niihin osallistuva nuori, 
mutta kaikkien toimijoiden tulisi hyötyä toi-
minnasta. Kilpailumatkalla kertynyttä tietoa 
ja taitoa voidaan jakaa käytäväkokousten 
lisäksi varta vasten järjestetyissä tilaisuuk-
sissa. Kilpailutehtäviä ja - kokemuksia voi-
daan käyttää opetuksessa ja pedagogiikan 
kehittämisessä. 

Tarinat nuorten huippuosaajien kehittymisestä 
ovat esimerkkejä ponnistelujen tarpeelli-
suudesta. Kilpailutoiminta tulee sisällyttää 
koulutuksen järjestäjän strategiaan ja arkeen, 
ja toimintaa tulee seurata ja arvioida.

Taitajan merkitys on koulutuksen kehittämisessä, 
sen laadun varmistamisessa ja ammatillisen 
koulutuksen arvostuksen parantamisessa. 
Taitaja on vuosien saatossa kirinyt itsensä 
kansallisten suurten tapahtumien joukkoon. 
Tapahtuma on komea, eikä suotta. Sillä on 
ylevät tavoitteet ja ammattimainen toteutus. 
Tänä keväänä kokoonnumme Tampereelle 
Taitaja2018 tapahtumaan.

Jarmo Linkosaari
Taitaja-päällikkö
Skills Finland ry.
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Autokorinkorjaajan työtehtävät liittyvät 
pääasiassa kolaroitujen ajoneuvojen 
korjaamiseen. Kolari voi vaurioittaa auton 
tekniikkaa, korirakennetta ja kosmeettisia 
pintoja. Työtehtävät alkavat useimmiten 
asiakaspalvelutilanteesta ja etenevät 
vaurioanalyysin ja kustannusarvion kautta 
vaurioituneen ajoneuvon korjaamiseen. 

101

Autokorinkorjaus
Autoalan perustutkinto

Eino Tuomi
Turun ammatti-instituutti, Lieto

Valmentaja:
Hermanni Salonen,
autotekniikan lehtori

Väinö Vesikko
Turun ammatti-instituutti, Pöytyä

Valmentaja:
Hermanni Salonen,
autotekniikan lehtori

Korjauksissa vaaditaan vahvaa tietopohjaa 
erilaisista korimateriaaleista ja turvalaitteista. 
Autokorinkorjaajan tulee hallita nykyaikaiset 
liitostekniikat, muovikorjaukset, lasityöt 
sekä lukuisat erilaiset mitta- ja oikaisuvä-
lineet. Nykyaikaisten autojen korjauksessa 
joudutaan myös tekemään huomattavasti 
osien irrotusta ja asennusta. 
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Kilpailija toimii kilpailun aikana erilaisissa 
painon ja jälkikäsittelyn tehtävissä. Hän osaa 
arkkioffsetpainon, jälkikäsittelykoneiden ja 
laitteiden kuntoon laiton sekä tuotantoajon.

Kilpailija osaa käsitellä tiedostoja ja tulostaa 
digitaalisilla painomenetelmillä. Hän osaa 

202

Painotekniikka
Painoviestinnän perustutkinto

Alex Bohm
Turun ammatti-instituutti, Turku

Valmentaja:
 Jukka Tuokko,

tuntiopettaja

Olavi Koskinen
Turun ammatti-instituutti, Turku

Valmentaja: 
 Jukka Tuokko,

tuntiopettaja

Grafi-Rauno Oy
graf i rauno@gmai l .com
040 584 6840GR

ottaa huomioon erilaisten laatuvaatimusten, 
painotöiden ja materiaalien vaatimukset 
työskentelyyn. Kilpailija osaa noudattaa 
työskennellessä turvamääräyksiä.
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Tieto- ja tietoliikennetekniikan asentajan 
(ICT-asentaja) työtehtäviin kuuluvat tieto-
koneiden ja tietokoneverkkojen asennus-, 
päivitys- ja huoltotehtävät. Tehtäviä tehdessä 

205

Tietokoneet ja verkot
Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto 

Jesse Eskelinen
Turun ammatti-instituutti, Turku

Valmentaja:
Marianna Virtanen, 
ict-alan lehtori

Juho Nykänen
Turun ammatti-instituutti, Turku

Valmentaja:
Marianna Virtanen,
ict-alan lehtori

kilpailijan tulee huomioida erityisesti tieto- 
ja virusturva-asiat. Kilpailijalta edellytetään 
hyvää englannin kielen taitoa.
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Verkkosivujen tuottaminen on monipuolinen 
laji, jossa kilpailijoilta vaaditaan taiteellista 
luovuutta sekä kykyä toteuttaa käytettä-
vyydeltään miellyttäviä ja teknisesti toimivia 
verkkosivustoja. Kilpailijan on tunnettava 
hyvin verkkosivujen tuottamisprosessin 

206

Verkkosivujen tuottaminen
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Ville Hämäläinen
Turun ammatti-instituutti, Raisio

Valmentaja:
Timo Östman,

lehtori 

eri vaiheet. Tekniikan lisäksi kilpailijan on 
ymmärrettävä asiakkaan vaatimukset ja 
tulkittava ne valmiiksi toteutukseksi. Lisäksi 
kilpailijan on huomioitava sivuston käyttäjät 
ja käyttäjäryhmien erityistarpeet.
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Parturi-kampaaja osaa palvella asiakasta 
monipuolisesti erilaisissa hiusten, ihon ja 
parran käsittelyissä. Hiusalan ammattilaisen 
työtehtäviin kuuluvat hiusten leikkaaminen 
ja partakäsittelyt, kampaukset ja ehostami-
nen sekä värjäys- ja permanenttikäsittelyt. 

302

Hiusmuotoilu
 Hiusalan perustutkinto

Alona Yershova
Turun ammatti-instituutti, Loimaa

Valmentaja:
Kati Hasunen, 
hiusalan opettaja

Emilia Westman
Turun ammatti-instituutti, Turku

Valmentaja:
Kati Hasunen,
hiusalan opettaja

Lisäksi parturi-kampaajalla tulee olla alan 
työelämässä tarpeellista osaamista, kuten 
asiakkaan kokonaisvaltaista tyylipalvelua 
sekä hiusten hoito- ja muotoilukokonaisuuk-
sien tekemisessä vaadittavaa osaamista.
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Taloushallintoa opiskelevan merkonomin 
ammatillisena tavoitteena on tehdä yrityk-
sen kuukausikirjanpito arvonlisäverolas-
kelmineen täsmällisesti lainsäädännön ja 
Verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Hänen 
tulee osata kirjata liiketapahtumat tosittei-
den perusteella käyttäen taloushallinnon 

313

Taloushallinto
Liiketalouden perustutkinto

Annely Seppo
Turun ammatti-instituutti, Turku

Valmentaja:
Irina Eklund,

lehtori

Teemu Suominen
Turun ammatti-instituutti, Turku

Valmentaja:
Irina Eklund,

lehtori

ohjelmistoa sekä tuottaa ja arkistoida 
vaadittavat raportit. Erityistä osaamista 
ovat tilinpäätöksen laadinta ja yrityksen 
verotuksen perusperiaatteiden hallinta 
sekä palkanlaskenta.
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313

Taloushallinto
Liiketalouden perustutkinto

Jenny Knuts
Turun ammatti-instituutti, Iniö

Valmentaja: 
Patrik Aurén,
lektor, ekonomiförvaltning

Tobias Karlsson
Turun ammatti-instituutti, Turku

Valmentaja: 
Patrik Aurén,
lektor, ekonomiförvaltning

Taloushallinnon merkonomi osaa laatia 
taulukkolankentaohjelmalla erilaisia yrityksen 
kannattavuutta kuvaavia laskelmia, kuten 
kustannus-, katetuotto- ja hinnoittelulas-
kelmia sekä budjetteja. 

Taloushallinnon töissä menestyäkseen 
henkilön on oltava tarkka, pitkäjäntei-
nen, looginen ja analyyttinen. Hänellä on 
myös oltava kykyä itsenäiseen harkintaan 
annettujen ohjeiden mukaan työtehtäviä 
tehdessään. 
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Ilmanvaihtoasennuslajin kilpailutehtävinä on 
ilmanvaihtoasentajan työtehtäviin kuuluvia 
kiinteistöjen ilmanvaihtokanavien asennuk-
sia, ilmanvaihdon mittaus- ja säätötöitä, 
Excelin-käyttöä sekä ilmastointipeltisepän 
töitä. Kilpailijat pukeutuvat alan vaatimus-
ten mukaisiin suojavarusteisiin. Lisäksi 

402

Ilmastointiasennus
Talotekniikan perustutkinto

Jasse Jalonen
Turun ammatti-instituutti, Turku

Valmentaja:
Egert Viitala,

lehtori, talotekniikka

jokaisella on mukana oma lv-asentajan 
pakki työkaluineen. Kilpailijat saavat LVI-
suunnitelman, jonka mukaan työtehtä-
vä  tehdään. Kilpailussa menestyminen 
edellyttää laadukasta työn jälkeä, oikeita 
työtapoja ja työturvallisia työskentelytapoja.

M – VENTTI OY LAPINKATU1, 20740 TURKU
PUHELIN 0500 - 120 504, S-POSTI m.venttioy@saunalahti.� 

M21 ILMANVAIHTOTYÖT
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Putkiasentajan työssä rakennetaan lämpö-, 
vesi- ja viemäriputkistoja. Putkiasentaja 
käyttää erilaisia putkimateriaaleja sekä 
noudattaa annettuja piirustuksia, mää-
räyksiä ja standardeja. Asentaja kalustaa 
kylpyhuoneet, kodinhoitohuoneet, wc-tilat 
ja keittiöt. Putkiasentaja asentaa myös 
erilaisia lämmityslaitteita. Kaiken tyyppiset 

405

Putkiasennus
Talotekniikan perustutkinto

Julius Jaanto
Turun ammatti-instituutti, Turku

Valmentaja: 
Egert Viitala,
lehtori, talotekniikka

Sami Juhala
Turun ammatti-instituutti, Turku

Valmentaja: 
Egert Viitala,
lehtori, talotekniikka

ja ikäiset rakennukset kuuluvat työnkuvaan 
ja tästä johtuen korjausrakentaminen ja 
huoltotehtävät liittyvät myös työhön. Put-
kiasentaja voi toimia myös teollisuudessa 
ja telakalla. Alalla on paljon pienyrittäjiä, 
jotka työskentelevät pääasiassa omako-
tirakentajille. Isompien yritysten asiakkaat 
ovat yleensä rakennusliikkeitä.
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Kondiittorilajin kilpailijoilta vaaditaan mm. 
luovuutta, väri- ja muototajua, hyviä käden-
taitoja, oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä 
ja hygienia osaamista.

Kilpailutehtävät perustuvat leipuri-kondiittorin 
perustutkinnon koulutusohjelman kiitettä-
vän tason vaatimuksiin. Kilpailutehtävien 
painotus on kakuissa sekä vaativissa 
leipomoalan erikoistuotteissa.

501

Konditori
Elintarvikealan perustutkinto

Oskari Takkinen
Turun ammatti-instituutti, Salo

Valmentaja:
Kristiina Lehto,

lehtori

Työelämässä kondiittori voi työskennellä 
pienissä tai keskisuurissa leipomoissa ja 
konditorioissa tai teollisuusleipomoissa, 
paistopisteissä, pitopalveluyrityksissä, 
ravintoloissa ja hotelleissa.

Kondiittorin työtehtäviin kuuluu ruoka- ja 
kahvileipien valmistus, konditoria tuotteiden 
valmistus sekä erikoistuotteiden valmistus 
käsin ja koneellisesti.
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Cateringkokki suunnittelee, valmistaa ja 
tarjoilee maittavia, houkuttelevia ja terveel-
lisiä ateriakokonaisuuksia asiakkailleen ja 
huomioi myös erityisruokavaliot. Juhla- ja 
teemaruokailujen suunnittelu ja toteuttaminen 
kuuluvat alan ammattilaisen toimintaan.

503

Cateringkokki
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Jutta Vainio
Turun ammatti-instituutti, Paimio

Valmentaja: 
Heli Lindström,
lehtori

Anton Viitasaari
Turun ammatti-instituutti, Turku

Valmentaja: 
Heli Lindström,
lehtori

Tuotteiden valmistamisessa otetaan huo-
mioon hygieenisyys, kestävän kehityksen 
mukainen toiminta, ympäristönäkökohdat, 
työturvallisuus, omavalvonta sekä yhteistyö.
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Tarjoilijalajissa kilpailijoiden tulee työskennellä 
asiakaspalvelutehtävissä erilaisin liikeideoin 
toimivissa ravintoloissa. Kilpailutehtävänä 
on työskennellä à la carte -ravintolassa 
sekä tarjoilla juhlamenu kansainvälisille 
vieraille korkeatasoisella juhlaillallisella ja 
palvella vieraita näiden omalla äidinkie-
lellä. Yhtenä tehtävänä on työskentelyä 
baarissa valmistaen ja tarjoillen kansain-
välisiä juomasekoituksia. Kilpailutehtävissä 
edellytetään asiakastilojen kunnostamista 

504

Tarjoilija
Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto 

Teemu Luukkanen
Turun ammatti-instituutti, Kaarina

Valmentaja:
Niina Vahtera,

ravintolapalveluiden lehtori

sekä tuotteiden ja palvelujen myyntiä eri 
tarjoilutapoja käyttäen. Kilpailijoiden tulee 
hallita pöydän kattaminen, serviettitaitokset, 
erikoiskahvien valmistus, palveluetiketin 
mukainen toiminta, ruokien ja juomien 
yhdistäminen sekä ruokien viimeistely 
salissa (liekitys, paloittelu ja annostelu).

Kilpailijan tulee työskennellessään nou-
dattaa anniskelu- ja hygieniamääräyksiä 
sekä ottaa huomioon kestävän kehityksen 
toimintaperiaatteet
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Lajissa korostuu sähkö- ja automaatio-
tekniikan dynaaminen osaaminen ongel-
manratkaisun muodossa. Tehtävänä on 
automaatiosovelluksen asentaminen ja 
käyttöönotto joka sisältää vianetsintää, 
dokumenttien tulkintaa sekä asennus- ja 
ohjelmointitöitä. Tehtävinä on muuttaa 

601

Automaatioasennus
Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Roni Ruusunen
Turun ammatti-instituutti, Kaarina

Valmentaja: 
Mika Vainiotalo,
lehtori, sähkö- ja automaatiotekniikka

säätöpiirien fyysistä rakennetta, laitteita, 
toimintoja, signalointia, väylärakenteita, 
ohjelmia sekä käyttöliittymää. Lisäksi 
prosessiin ja/tai erillisiin simulaattoreihin 
tehdään vianetsintää ja muutostöitä. Kaik-
kiin tehtäviin liittyy käyttöönottotarkastus 
ja mittauspöytäkirjan laadinta.
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Lajissa kilpaillaan parikilpailuna asennus- ja 
kunnossapitotaidoista. Kilpailussa tehdään 
kolme erilaista tehtävää. Ensin rakennetaan 
laitekokonaisuus, joka sisältää sähkömoot-
torin, laakeroinnit, vaihteiston, kytkimen 
ja ketju- tai hihnakäytön. Tehtävässä 
suoritetaan laitekokonaisuuden koeajo 
ja tehdään tarvittavat linjaukset, säädöt 
ja mittaukset. Seuraavaksi rakennetaan 
hydraulisesti toimiva laitteisto. Tehtävässä 

607

Koneenasennus ja kunnossapito
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Jerry Ingberg
Turun ammatti-instituutti, Aura

Valmentaja:
Veikko Koivukangas,

kone- ja tuotantotekniikan lehtori

Aleksi Laaksonen
Turun ammatti-instituutti, Aura

Valmentaja:
Veikko Koivukangas,

kone- ja tuotantotekniikan lehtori

hydrauliikan komponentit asennetaan 
oikeaoppisesti paikoilleen, taivutetaan 
sekä asennetaan putkistot ja letkut sekä 
tehdään tarvittavat käyttöönottotoimet. 
Viimeisenä tehtävänä suoritetaan vaativa 
laakerointi englanninkielistä tuoteluetteloa, 
hydraulista mutteria ja mittakelloa apuna 
käyttäen. Koottavat laitteet ovat oikeita 
koneita, joita Tampereen seudulla yrityk-
sissä valmistetaan.
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N2 Konepajatekniikka
Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto 

Meri Laaksonen
Turun ammatti-instituutti, Paimio

Valmentaja: 
Markku Simpanen,
kone- ja tuotantotekniikan lehtori

Jesse Lundell
Turun ammatti-instituutti, Turku

Valmentaja: 
Markku Simpanen,
kone- ja tuotantotekniikan lehtori

Lajissa suunnitellaan ja valmistetaan laite-
kokonaisuus. Nelijäseniset joukkueet saavat 
tehtäväkuvauksen tietoonsa ennen kilpailua. 
Joukkueeseen kuuluu kaksi ammatillisen 
koulutuksen ja kaksi ammattikorkeakoulun 
kone- ja tuotantotekniikan opiskelijaa. 
Tehtävänä on robottitarttujan suunnittelu 
turbiinin siipipyörien liikuttelua varten. 
Kilpailijat suunnittelevat ja valmistavat 
tarttujan, jolla kappaleita siirretään robotilla. 
Lisäksi robotti ohjelmoidaan siirtämään 
tuote varastosta työstökoneelle.  

Oleellista kilpailutehtävän suorittamissa on 
ryhmän jäsenten kyky toimia yhdessä tiiminä. 

Kilpailijoiden on hallittava mallintaminen, 
konesuunnittelu, 3D-tulostus, asennustyöt, 
koneistus sekä robottiohjelmointi.

Konepajatekniikka on mukana Taitaja2018-
kilpailuissa näytöslajina, johon joukkueet on 
valittu kutsumenettelyllä. Turun ammatti-
instituutin ja Turun ammattikorkeakoulun 
joukkueessa mukana ovat Jesse Lun-
dell ja Meri Laaksonen sekä Janne 
Ikonen ja Leo Fagerholm. Joukkue on 
valmistautunut kilpailuun harjoittelemalla 
yhdessä maaliskuusta alkaen. Joukkueen 
valmentajina toimivat Pekka Törnqvist ja 
Markku Simpanen.
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Insinööri (AMK), 
konetekniikka

Leo Fagerholm

Turun ammattikorkeakoulu, Turku

Valmentaja:
Pekka Törnqvist

laboratorioinsinööri,
Turun ammattikorkeakoulu

Janne Ikonen
Turun ammattikorkeakoulu, Tampere

Valmentaja:
Pekka Törnqvist

laboratorioinsinööri,
Turun ammattikorkeakoulu

Turun ammatti-instituutin ja Turun ammat-
tikorkeakoulun yhteisessä Konepajatek-
niikkatiimissä edistetään ammattiopistojen 
ja ammattikorkeakoulujen yhteisten 
oppimisympäristöjen käyttöönottoa. 
Samalla pyritään edistämään yhteistyössä 
teknisten alojen vetovoimaa.

Kilpailutehtävässä käsiteltäviä insinööri 
opintojen aihealueita ovat muun muassa 
3D-suunnittelu, simulointi, mallinnus, levytyö, 
koneistustekniikka, tuotantoautomaatio ja 
teollisuusrobotiikka sekä ainetta lisäävä 
valmistus (3D-tulostus).
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Konepajatekniikan joukkue vasemmalta Leo Fagerholm, Janne Ikonen, Jesse Lundell 
ja Meri Laaksonen.

3D-tulostin tulostaa siipiratasta.
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Semifi nalistit

Laji Kilpailija Saattaja/Valmentaja

101  Autoasennus
Kasperi Laiho
Tatu Tammi

Sami Ruotsalainen

102  Autokorinkorjaus
Eino Tuomi
Väinö Vesikko
Oskari Österlund

Hermanni Salonen

104  Kujetuslogistiikka Artturi Toivonen Marko Hallisto

202  Painotekniikka
Emma Gröhn
Alex Bohm
Olavi Koskinen

Jukka Tuokko

203  Painotuotteen suunnittelu
Emmi Seppälä
Julia Rauramo

Mika Uusitupa

205  Tietokoneet ja -verkot
Jesse Eskelinen
Juho  Nykänen
Joni Soisalo

Marianna Virtanen

206  Verkkosivujen tuottaminen 
Mikk Raudsepp
Ville Hämäläinen

Timo Östman

301  Asiakaspalvelu ja myynti  
Joakim Jansson
Lukas Blomquist

Eija Laine

302  Hiusmuotoilu
Emilia Westman
Alona Yershova

Kati Hasunen

303  Kauneudenhoito 
Noora Kankare
Tessa Mareen

Annikka Tuomi

305  Lähihoitaja Jasse Elo Taina Halsvaha

313  Taloushallinto

Mari Riitamo
Annely Seppo
Melina Hakala
Teemu Suominen
Eero Koski
Sebastian Korsström
Jenny Knuts
Tobias Karlsson

Marika Lavonen ja
Patrik Aurén
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Laji Kilpailija Saattaja/Valmentaja

402  Ilmastointiasennus
Niklas Ketola
Jasse Jalonen 
Akseli Saarinen

Egert Viitala 

405  Putkiasennus
Sami Juhala
Julius Jaanto

Egert Viitala 

407  Talonrakennus, kirvestyöt
Sebastian Peltoniemi
Teemu Uoti

Veli-Pekka Mäki

501  Kondiittori
Oskari Takkinen
Kaisa Rantala

Kristiina Lehto

502  Ravintolakokki
Santeri Salminen
Tomi Salmivuori

Daniel Lemberg

503  Cateringkokki

Ruusu Langenberg
Wilma Koskinen
Jutta Vainio
Anton Viitasaari

Heli Lindström

504  Tarjoilija
Teemu Luukkanen
Oona Leivo

Niina Vahtera

601  Automaatioasennus
Roni Ruusunen
Jesse Franzén
Joonas Michelsson

Mika Vainiotalo

603  CNC-koneistus Matias Silander Ossi Nurmi

607  Koneenasennus ja
 kunnossapito

Jerry Inberg
Aleksi Laaksonen
Alex Orusmaa
Valtteri Virtanen

Veikko  Koivukangas
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Yritykset mukana osana 
Taitaja -valmennusta

SKF on vuonna 1907 perustettu ruot-
salainen teollisuusyritys. Sen kotipaikka 
on Göteborgissa. SKF on laakereiden, 
kunnonvalvontatuotteiden ja -ohjelmien, 
kunnossapidon, avoimen voimansiirron, 
voitelun ja voitelujärjestelmien, tiivisteiden, 
mekatroniikan sekä näihin liittyvien palve-
lujen kansainvälinen toimittaja. 

SKF on usean vuoden ajan osallistunut 
aktiivisesti Taitaja-tapahtumiin. Vahvimmin 
se on mukana Koneenasennus ja kun-
nossapito -lajissa, jossa SKF:n tuotteilla 
ja välineillä on perinteisesti suoritettu yksi 
� naalin kilpailutehtävistä. Yritys  on myös 
mukana kilpailutehtävien suunnittelussa 
ja tuomaroinnissa. 

Yrityksen näkökulmasta ammattitaitokil-
pailuihin osallistuminen tuo myönteistä 
näkyvyyttä ja on yksi keino kohdata 

yhteistyötahoja neutraaleissa tilanteissa. 
Kilpailut kehittävät opiskelijan, opettajan 
ja yrityksen henkilöstön ammattitaitoa. 
SKF onkin käynnistänyt ”Train the trainer” 
toiminnan, jossa oppilaitosten opettajia 
koulutetaan valmentamaan opiskelijoita 
työelämää varten.  Näin voidaan samalla 
päivittää henkilöstön tiedot ja taidot.

Viime syksynä SKF järjesti tällaisen koulu-
tuksen Espoossa, johon allekirjoittanutkin 
osallistui. Koulutuksessa käytiin läpi uusimmat 
tuotteet, joita Taitaja –kilpailujen � naalis-
sakin saatetaan nähdä. Lisäksi kerrattiin 
vanhempia asennusohjeita ja tutustuttiin 
SKF:n kunnossapitolaitteisiin. Koulutukset 
ovat luonteva paikka verkostoitua ja ver-
kostosta löytyy aina ammatillista tukea.

Veikko Koivukangas
lehtori, koneenasennus ja kunnossapito

Kunnossapidon opettajia koulutuksessa SKF Oy:n toimitiloissa Espoossa



29

Ammatillisissa perustutkinnoissa opiskelija 
voi valita valinnaiseksi tutkinnon osaksi 
Huippuosaajana toimimiseen (15 osp). Silloin 
osaamisen näyttö annetaan kilpailuissa. 
Tutkinnon osan keskeisenä tavoitteena on 
työskennellä vastuullisesti ja itsenäisesti 
alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä.

Valmentautuminen kilpailuihin tarjoaa 
opintopolun, jossa huomioidaan yksi-
lölliset vahvuudet ja kehittämiskohteet. 
Opinnoissa etsitään yritysten kanssa yh-
teistyömuotoja, jotka auttavat opiskelijaa 
kohti huippuosaamista.

Osallistuminen Taitaja-kilpailujen semi� naa-
liin on huippuosaajapolun tärkeä tavoite. 
Taitaja-� naaliin pääsy ja siellä suomen-
mestaruudesta kilpaileminen kruunaavat 
tämän polun opinnot.

Huippuosaajan polku voi 
jatkua valmistumisen 
jälkeen

Voit tähdätä perustutkinnon suorittamisen 
jälkeen EuroSkills- tai WorldSkills-kilpailuihin. 

Kilpailujen kautta huippuosaajaksi 

Taitaja-kilpailu on Suomen suurin 
ammatillisen koulutuksen vuo-
sittainen tapahtuma. Kilpailu on 
kansallinen, ja siihen voi osallistua 
kaikki ammatillisessa koulutuksessa 
olevat kilpailuvuonna 21 täyttävät 
tai sitä nuoremmat opiskelijat. 
Taitaja-kilpailuun päästään se-
mi� naalien kautta. Suomessa 

järjestetään vuosittain kymmeniä 
semi� naaleja, joihin osallistuu lähes 
2000 opiskelijaa. Taitaja-kilpailun 
� naalissa on yli 400 oman alansa 
osaajaa, ja kilpailuja seuraa kym-
meniä tuhansia katsojia. Taitaja-
kilpailu on työelämän, opettajien ja 
opiskelijoiden sekä suuren yleisön 
tapaamispaikka.

Mikä on Taitaja-kilpailu?

Tällöin lisävalmennusta hankitaan suoritta-
malla ammatti- tai erikoisammattitutkinto 
tai niiden osia.

Mitä hyötyä opettajalle on 
Huippuosaamisen polusta

Huippuosaamisen pedagogiikka kehittää 
vahvasti sekä opiskelijan että opettajan 
henkisiä ominaisuuksia ja persoonalli-
suutta. Opettaja re� ektoi samoja asioita 
itsessään, mitä hän opettaa ja harjoittaa 
opiskelijoiden kanssa. Huippuosaamiseen 
valmentautuminen on kasvuprosessi, 
joka lisää itsetuntemusta, voimistaa omia 
vahvuuksia ja luo rohkeutta kohdata omia 
kasvuun liittyviä haasteita. Tuloksena 
opiskelijalle syntyy sisäiseen motivaatioon 
kuuluva halu tehdä asioita niiden itsensä 
vuoksi, ja kiinnostus haastavien tehtävien 
tekemiseen.  

Lisätietoja: Pekka Suominen, kilpailutoi-
minnan koordinaattori
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Vuoden 2018 EuroSkills kilpailut pidetään 
syyskuun lopulla Unkarin pääkaupungissa 
Budapestissä. Odotettavissa on tiukka 
kilpailu Euroopan parhaiden ammattilais-
ten välillä. Kilpailut järjestetään 34 lajissa, 
joista Suomella on edustaja 22. Suomi 
on menestynyt erittäin hyvin. Edellisissä 
kilpailuissa, vuonna 2016 Ruotsin Götebor-
gissa, Suomen kokonaissijoitus mitaleilla 
mitattuna oli toinen, Itävallan sijoittuessa 
ensimmäiseksi ja Ranskan kolmanneksi. 

Turun ammatti-instituutista EM-kilpailuihin 
osallistuu tänä keväänä oppilaitoksesta 
valmistuva, hotelli-, ravintola- ja cate-
ring-alan perustutkinnon hotellipalvelun 
osaamisalan opiskelija Alex Laine. Hän 
osallistuu Hotel Receptioning -lajiin, jonka 
suosio on voimakkaasti nousussa. EuroS-
kills 2014 kilpailuissa Ranskan Lillessä 
kilpailun � naalissa oli viisi kilpailijaa ja se 
toteutettiin näytöslajina. Vuoden 2016 
kilpailuissa Göteborgissa oli Suomesta 
ensimmäistä kertaa edustaja mukana. 
Budapestissä järjestettäviin kilpailuihin 
on ennakkoilmoittautumisten mukaan 
tulossa jo 14 kilpailijaa. Lajin suosiosta 
ja kansainvälisestä luonteesta johtuen 
on suunnitelmia, että sitä haetaan myös 
WorldSkills lajiksi. 

Hotellin asiakaspalvelu, Hotel Receptioning, 
on yksilölaji, jossa kilpailijat suorittavat 
erilaisia hotellin vastaanoton tehtäviä. 
Kyseeseen voivat tulla esimerkiksi vara-
uksiin liittyvät toiminnot, check-in vaiheen 
hoitaminen, haasteelliset asiakastilanteet 

Kohti EuroSkills2018 kilpailuja

ja reklamaatioihin vastaaminen. Kaikki 
tehtävät toteutetaan mahdollisimman 
työelämälähtöisesti ja asiakkaita esittä-
vät palkatut ammattinäyttelijät. Kilpailijat 
saavat eteensä myös yllättäviä tilanteita 
ja pääsevät testaamaan ongelmanratkai-
sukykyjään. Kielenä on englanti, joten sen 
sujuva osaaminen on oleellista kilpailuihin 
osallistumisessa. 

Alexin valmennus toteutetaan tiiviissä yh-
teistyössä yrityselämän kanssa. Hän suoritti 
kymmenen viikon työssäoppimisjakson 
Scandic Hotel Plazan vastaanotossa ja 
jatkaa loppukevään Scandic Hotel Julian 
vastaanotossa harjoituttaen asiakaspal-
velutaitojaan. Hotellin asiakaspalvelun 
lajipäällikkö ja ekspertti Petri Hörkkö 
on valmennuksessa mukana ja seuraa 
Alexin kehittymistä ja valmentaa häntä 
tuleviin kilpailutilanteisiin. Tässä käytetään 
apuna mm. edellisten kilpailuiden tehtäviä 
ja arviointikriteerejä sekä aikaisemmissa 
kilpailuissa kuvattuja videoita. 

EuroSkills valmennettavan mukanaolo 
yrityksen arjessa tuo aivan uuden ulottu-
vuuden hotellin palvelutoimintaan. Scandic 
Hotel Plazan ja Julian hotellipäällikkö Janne 
Melos kertoo, että Alex pääsee mukaan 
Scandic Hotels -ketjun oppimis- ja tieto-
portaalin FUSE-ohjelman käyttöön. Sen 
avulla ketjun työntekijöille opetetaan mm. 
palvelukonsepteja, turvallisuusosaamista ja 
eri järjestelmien teknistä hallintaa. Tämän 
läpikäyminen tukee Alexin valmentautumista 
tuleviin kilpailuihin. 
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Scandic Hotel Plazan vastaanoton vuo-
ropäällikkö Kirsi Carlsson on mukana 
valmennuksen toteuttamisessa hotellinsa 
vastaanotossa. Hänen mukaansa oikea 
palveluasenne ja sydämestä tuleva halu 
auttaa asiakasta ovat tärkeimpiä taitoja 
hotellin vastaanottotyössä. Tätä päästään 
Alexin kanssa harjoittelemaan aidoissa 
tilanteissa oikeiden asiakkaiden kanssa. 
Valmennuksen  toteuttaminen yhteistyössä 
oppilaitoksen kanssa tukee myös hotelli-
ketjun omia palvelutavoitteita. 

Alex on hyvin motivoitunut tulevaan koi-
tokseen ja innostunut siitä, että pääsee 
edustamaan Suomea kansainvälisiin 
kisoihin. Hän kokee myös kiitollisuutta 
siitä, että saa mahdollisuuden kehittää 
omaa ammattitaitoaan yhä edelleen ja 
lupaa tehdä parhaansa kisoissa.

Kuva ja tekstit
Petri Hörkkö
EuroSkills ekspertti
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Taitaja9-kilpailu kisataan Taitaja2018-
kilpailujen yhteydessä Tampereella jo 15. 
kertaa, kun 36 joukkuetta eri puolilta Suomea 
kokoontuu kisaamaan valtakunnallisesta 
voitosta. Varsinais-Suomesta mukana on 
kuusi joukkuetta. Joukkueet ovat selvittä-
neet tiensä seitsemästä paikalliskilpailusta 
Raisiossa järjestettyyn alue�naaliin, josta 
kuusi parasta, yhteensä 24. joukkueesta, 
jatkaa toukokuussa Tampereelle. 

Varsinais-Suomen paikalliskilpailuihin 
osallistui ennätykselliset 569 kolmihenkistä 
joukkuetta.

– Varsinais-Suomi on perinteisesti ollut 
valtakunnallisesti aktiivisin Taitaja9 -alue, 
totesi Raision alue�naalin kilpailujohtaja 
Eeva-Mari Kallio Raision ammattiopis-
tosta, palkitessaan valtakunnalliseen 
�naaliin lähtijät.

Turun alueen �naalijoukkueet tulevat tällä 
kertaa Rieskalähteen koulusta Turusta 
sekä Kotimäen koulusta Kaarinasta.

Kädentaitoja tarvitaan

Rieskalähteen koulun joukkue lähtee kil-
pailuun iloisella mielellä ja odottaa innolla 
tulevaa kisaa. Opinto-ohjaaja Kirsi Jarkia 
on mukana etevien Taitajien matkassa. 
Taitajakisat tuovat koulun toimintaan 
monipuolisuutta ja mahdollisuuden loistaa 

Kuusi Taitaja9 joukkuetta 
finaaliin Varsinais-Suomesta

muillakin aloilla, kuin vain esimerkiksi urhei-
luun tai lukuaineisiin liittyvissä kilpailuissa.

Kotimäen koulun joukkue Tytsyt, lähtee 
Tampereelle iloisella asenteella. Jouk-
kue aikoo pärjätä �naalissa luottamalla 
osaamiseensa, stressinsietokykyynsä ja 
tyttöenergiaansa. Kilpailu on tuonut jo 
tähän mennessä itseluottamusta ja uusia 
kokemuksia.

Kotimäen koulu on aina ollut aktiivinen 
Taitaja9-kilpailuihin osallistuva koulu. Oppi-
laat saavat uusia kokemuksia ja tutustuvat 
toisen asteen koulutusvaihtoehtoihin ja 
ammatteihin. Kilpailuissa pääsee esiin 
sellainen oppilaiden lahjakkuus ja osaa-
minen, mikä ei välttämättä muuten näkyisi 
koulun arjessa.

Kilpailuun osallistuminen auttaa myös 
osaltaan koulutusvalinnoissa, toteaa 
opinto-ohjaaja Arja Tamminen. 

Finaalin tehtävätyyppeihin on mahdollista 
tutustua etukäteen, ja niin molemmat 
joukkueet varmasti tekevätkin.

Turun ammatti-instituutti toivottaa molem-
mille joukkueelle menestystä Tampereella.

Vesa Valkonen
Taitaja9 aluevastaava
Turun ammatti-instituutti 
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Rieskalähteen koulun joukkue Rieskan kuninkaat 
Vasemmalta Nico Jalo, Sampo Kyyneräinen ja Anton Tuomaala

Kotimäen koulun joukkue Tytsyt 
Vasemmalta Irma Silander, Alina Raitala ja Janette Hujala
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Turun ammatti-instituutti
www.turkuai.�

Aninkaisten koulutalo
Aninkaistenkatu 7, 20100 TURKU
Puh. (02) 2633 3104 opintotoimisto
optsto.aninkainen@turku.�

Elintarvikeala
Hiusala 
Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Tekstiili- ja vaatetusala
Kotityö- ja puhdistuspalveluala
Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistava 
koulutus

Juhannuskukkulan
koulutalo
Kukkulakuja 3, 20100 TURKU
puh. (02) 2633 4502 opintotoimisto
optsto.jkukkula@turku.�

Laboratorioala
Sähkö- ja automaatiotekniikka
Tieto- ja tietoliikennetekniikka
Media-ala

Kellonsoittajankadun koulutalo
Kellonsoittajankatu 9-11, 20500 TURKU
puh. (02) 2633 3716 opintotoimisto 
optsto.kello@turku.�

Liiketalous & kauppa
Tieto- ja viestintätekniikka
Företagsekonomi
Informations- och kommunikationsteknik

Lemminkäisenkadun
koulutalo
Lemminkäisenkatu 18, 20520 TURKU
puh. (02) 2633 3404 opintotoimisto
optsto.hotra@turku.�

Hotelli-, ravintola- ja catering-ala
Matkailuala
 

Peltolan koulutalo
Hamppukatu 2, 20740 TURKU
puh. (02) 2633 4303 opintotoimisto
optsto.peltola@turku.�

Auto- ja logistiikka-ala
Rakentaminen, maanmittaus & talotekniikka
Kone- ja metalliala
Puuala

Uudenmaantien
koulutalo
Uudenmaantie 43, 20720 TURKU
puh. (02) 2633 4103 opintotoimisto
optsto.terveys@turku.�

Sosiaali- ja terveysala
Farmasia ja muu lääkehuolto

Logistiikan
koulutuskeskus
Kuormakatu 17, 20380 TURKU
puh. 044 907 3176


