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Turun  ammatti-instituutti (TAI) on Suomen suurimpia toisen 
asteen ammatillisia oppilaitoksia, aloituspaikkoja on 1500 
ja nuorisoasteen opiskelijoita yli 4000. TAI tarjoaa nuorille  
ja aikuisille ammatillista perus- ja lisäkoulutusta kaupan ja 
palvelun, tekniikan sekä terveyden ja hyvinvoinnin aloilla.

Ajoneuvoasentajan, autokorin-
korjaajan sekä pienkonekorjaa-
jan tyypillisimmät työpaikat ovat  
autoliikkeissä, korjaamoissa, ko-
rikorjaamoissa, maalaamoissa, 
huoltamoissa, erikois- ja pienko-
nekorjaamoissa.

Työtehtäviin kuuluvat ajoneuvojen 
ja koneiden korjaukseen ja huol-
toon liittyvien töiden lisäksi  mo-
nipuolinen asiakaspalvelu, tuo-
teneuvonta, varaosatoiminnot ja 
laskutus.

Autoalan koulutuksen tavoittee-
na on  moniosaaminen, laadukas 
palvelu ja hyvät yhteistyötaidot. 
Teknisen osaamisen ohella vie-
raiden kielten hallinta ja asiakas-
palveluhenkisyys korostuvat kou-
lutuksessa.

Autokorinkorjaaja
Autokorinkorjaaja suorittaa vau-
rioituneen ajoneuvon alustan, 
korin ja korivarusteiden korjaus-
töihin liittyviä tehtäviä. Koulutuk-
sessa painotetaan kori- ja raken-
nekorjauksiin liittyvien oikaisu- ja 
asennustöiden tekemistä sekä 
automaalauksen perusasioiden 
hallintaa.

Ajoneuvoasentaja
Ajoneuvoasentaja diagnosoi, huol-
taa ja korjaa ajoneuvoja. Hän osaa 
määrittää yleisimpien henkilöau-
totyyppien alusta- ja hallintalait-
teiden viat,  tehdä niiden moot-
torin, mekaanisen vaihteiston ja 
voimansiirron vianmäärityksiä se-
kä sähkö- ja polttoainejärjestelmi-
en huoltoja, säätöjä, vianmäärityk-
siä ja yksinkertaisia korjauksia.

Ajoneuvoasentaja
(raskas kalusto)
Osaamisalan opinnot keskittyvät 
hyötyajoneuvojen sekä työkonei-
den huoltamiseen ja korjaami-
seen. Autotekniikan perusasiat ja 
työmenetelmät opiskellaan kuten 
ajoneuvoasentajan osaamisalal-
la. Työpaikat ovat hyötyajoneuvo-, 
maanrakennus-, metsä- tai maa-
talousalan korjaamoista

Pienkonekorjaaja
Pienkonekorjaaja voi työllistyä ve-
ne-, moottoripyörä- tai pienkone-
alalle. Monialainen opiskelu var-
mistaa, että pienkonekorjaaja 
huoltaa niin moottorisahan kuin 
perämoottorinkin mönkijöitä tai 
vesijettejä unohtamatta. Asiakas-
palvelu ja yrittäjähenkisyys (NY-
yrittäjyys) ovat myös pienkonekor-
jaajan valttikortteja. Koulutukseen 
sisältyy myös mahdollisuus ajaa 
A1-kevytmoottoripyöräkortti

Autoalan monet kasvot

Jos  autot ovat  mielestäsi kiinnostavia, niin sitä  ovat 
myös autoalan ammatit. Nopeasti kehittyvä ja moni- 
puolista osaamista vaativa ala tarjoaa monta mahdol-
li- suutta toimia  autoalan eri tehtävissä.

Autoalan osaamisalat
•	 ajoneuvoasentaja
•	 ajoneuvoasentaja	(raskas	kalusto)
•	 autokorikorjaaja
•	 pienkonekorjaaja

Osaamisala
valitaan   ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.  Matemaat-
tiset taidot ja kiinnostus tietotekniikkaan ovat  opiskelussa 
eduksi kädentaitojakaan unohtamatta.

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

Neuvoja, vastauksia, tietoa
Opinto-ohjaaja Vesa Valkonen
puhelin 040 634 1999, vesa.valkonen@turku.fi
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