
TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN
perustutkinto, 180 osp

www.turkuai.� 

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.

Elektroniikka-asentaja
Elektroniikka-asentajan teh-
täväkenttä sivuaa monil-
ta osin normaalikuluttajaa. 
Elektroniikka-asentaja työs-
kentelee elektroniikka-, val-
vonta- ja hälytysjärjestelmien 
asennus-, huolto- ja ylläpito-
tehtävissä sekä viihde-elekt-
roniikan opastus-, myynti-, 
huolto- ja ylläpitotehtävissä 
sekä myös itsenäisenä yrittä-
jänä. Huoltoliikkeessä huol-
letaan ja korjataan rikkoon-
tuneita elektroniikkalaitteita, 
ja asennusliikkeissä asenne-
taan valvonta- ja hälytysjär-
jestelmiä.

Elektroniikka-asentajat työs-
kentelevät yhä useammin lait-
teiden käytönopastus- ja yllä-
pitotehtävissä sekä myynnin 
asiantuntijoina. Osa työtehtä-
vistä suoritetaan asiakkaiden 
tiloissa, jolloin työkohde vaih-
tuu koko ajan, kun asenne-
taan tai  korjataan kodin, 
toimiston, myymälän tai 
tehtaan elektroniikkalait-
teita. Samassa yhteydessä 
asiakasta opastetaan uu-
sien elektroniikkalaittei-
den käytössä.

ICT-asentaja
Tieto- ja tietoliikennetekniikan ke-
hityksen ansiosta olemme siirty-
neet mobiiliyhteiskuntaan, jos-
sa ihmisten  liikkuvuus ja etätyön 
osuus on jatkuvasti kasvamas-
sa. Työtä tehdään yhä enemmän  
muualla  kuin kiinteissä työpis-
teissä. Monessa työssä käytetään 
apuna joko tietokoneita tai lan-
gattomia palveluita (kännykät, 
WLAN- verkot jne).

ICT-asentaja asentaa ja huoltaa 
tiedonsiirtolaitteita ja -järjestel-
miä. Tehtäviin kuuluu myös tieto-
verkkojen rakentaminen, ylläpitä-
minen sekä käytönopastus sekä 
tietokoneiden ja palvelimien asen-
taminen, ylläpitäminen sekä käy-
tönopastus. Mobiiliympäristöjen 
rakentaminen ja käytönopastus on 
osa ICT-asentajan tehtäväkenttää. 
Asiakaspalvelutehtävät muodos-
tavat yhä suuremman osan ICT-
asentajan päivittäisistä työtehtä-
vistä.

Teoriaa ja käytäntöä sopivas-
sa suhteessa
Turun ammatti-instituutissa tieto- 
ja tietoliikennetekniikan opetus 
on käytännönläheistä. Opetustilat 
ovat monipuoliset ja laitteet nyky-
aikaiset. Työssäoppimisjaksoilla 
opiskelijat ovat töissä oman alan 
yrityksissä ja keräävät näin tärke-
ää työkokemusta työelämän haas-
teita varten.

Tietokoneet ja tietoliikenne ovat osa arkielämää
2000-luvun Suomessa ja vuosikymmenten kuluessa tieto- 
ja tietoliikennetekniikan ammattilaisten tarve on kasvanut 
ta- saiseen tahtiin. Tänä päivänä lähes kaikki käyttävät 
päivittäin tietoliikennelaitteita ja palveluita. Elektroniikka 
ja tietoliiken- nelaitteet ovat läsnä jokapäiväisessä elä-
mässä. Jotta voimme ylläpitää ja rakentaa yhteistä tule-
vaisuutta, on oltava myös rautaisia elektroniikan ja ICT-
tekniikan ammattilaisia, jotka osaavat niin laitteiden ja 
verkkojen rakentamisen, opastami- sen, huollon, ylläpi-
don ja korjaamisen.

Tieto- ja tietoliikennetekniikan 
koulutusohjelma
• elektroniikka-asentaja

• ICT-asentaja

Ammatti + yo-tutkinto
Kahden tutkinnon suorittaminen on mahdollista kaikilla tek-
niikan aloilla. Lukioaineita haluaville opiskelijoille pi- detään 
syksyllä tasokokeet ja haastattelut.

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


