Autoalan perustutkinto - ajoneuvoasentaja,
varaosamyyjä, automyyjä, autokorinkorjaaja,
automaalari, pienkonekorjaaja
Tekniikan alat

Monipuolinen työ uudistuvan tekniikan ja tunnettujen merkkien parissa!
Autoalan perustutkinnon suoritettuasi valmistut autokorinkorjaajaksi, automaalariksi, automyyjäksi, ajoneuvoasentajaksi,
pienkonekorjaajaksi tai varaosamyyjäksi. Keudassa voit opiskella kaikkia autoalan perustutkinnon osaamisaloja sekä niiden yhdistelmiä.
Automyyjänä olet tuote- ja asiakastuntemuksen ammattilainen. Myyt, markkinoit ja neuvot asiakasta auton tekniikkaan liittyvissä asioissa.
Autonvaihdossa teet myös ostotarjouksia.
Ajoneuvoasentajana korjaat ja huollat ajoneuvoja. Tunnet alan tekniikan, osaat hakea vian ajoneuvosta tarvittaessa myös
tietokoneperusteista diagnoosia hyödyntäen. Työhön kuuluu myös asiakaspalvelua.
Pienkonekorjaajana korjaat ja huollat moottorikäyttöisiä pienkoneita, kuten moottoripyöriä, mönkijöitä, venemoottoreita, moottorisahoja.
Lisäksi asennat, korjaat ja huollat lisävarusteita
Autokorinkorjaajana teet erilaisia pintavaurioiden korjauksia. Osaat määritellä autoon kohdistuneen pintavaurion suuruuden ja tehdä sen
perusteella kustannusarvion korjaustyöstä.
Automaalarina teet erilaisia pohjustustöitä (hionta, kittaus, suojamaalauskerrokset, puhdistus) ja ruiskumaalaustöitä. Työ on monivaiheista
ja vaativaa.
Varaosamyyjän työssä keskeistä on myyntityö, asiakaspalvelu ja varastonhallinta. Hallitset myös varaosaohjelmat. Asiakkaitasi ovat
kuluttaja-asiakkaat ja korjaamot.
Keudassa tiedämme, että tekemällä oppii parhaiten. Siksi pääset aitojen asiakastöiden pariin jo opiskeluvaiheessa. Voit myös työllistyä
Keudan omalla kesäkorjaamolla. Opintojen aikana vierailemme ja verkostoidumme alan tapahtumissa. Halutessasi voit päästä
kansainväliselle työelämäjaksolle. Tutkinnon ohella voit suorittaa myös ajoneuvojen ilmastolaitteiden asennuksen ja huollon vaatiman
kylmäalan pätevyyden.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3
Motivaatio ja kiinnostus alaa kohtaan
Huolellisuus ja oma-aloitteisuus
Halu kehittyä työssään ja kehittää osaamistaan

Työllistyminen
Autoalalla on jatkuvaa tarvetta uusille osaajille. Voit työskennellä esimerkiksi autokaupassa, korjaamolla, auton osien ja varusteiden
myynnissä tai rengasalalla. Autojen jatkuva tekninen kehitys vaatii ammattilaiseltakin jatkuvaa täydennyskoulutusta.

Toteutusvaihtoehdot
Ajoneuvoasentaja, autokorinkorjaaja, automaalari | Päiväkoulutus | Järvenpää Wärtsilänkatu
Lähiopetus pääsääntöisesti arkisin klo 8-16. Opiskelun aloitusajankohta sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti, jos sinut valitaan opiskelijaksi.
Lisätiedot: Ulla-Riitta Kara
Pienkonekorjaaja | Päiväkoulutus | Kerava Sarviniitynkatu
Lähiopetus pääsääntöisesti arkisin klo 8-16. Opiskelun aloitusajankohta sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti, jos sinut valitaan opiskelijaksi.
Lisätiedot: Mirja Ahvenainen
Ajoneuvoasentaja | Päiväkoulutus | Nurmijärvi Lopentie | Vain yhteishaussa!

Lähiopetus pääsääntöisesti arkisin klo 8-16. Opiskelun aloitusajankohta sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti, jos sinut valitaan opiskelijaksi.
Lisätiedot: Eero Lounela
Ajoneuvoasentaja, varaosamyyjä, automyyjä | Päiväkoulutus | Mäntsälä Lukkarinpolku | Vain yhteishaussa!
Lähiopetus pääsääntöisesti arkisin klo 8-16. Opiskelun aloitusajankohta sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti, jos sinut valitaan opiskelijaksi.
Lisätiedot: Eija Toivanen
Oppisopimuskoulutus
Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa koulutuksen oppisopimuksella.

Hakeutuminen
Jatkuva haku
Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Kutsumme sinut ohjauspäivään sähköpostitse. Jos haet
oppisopimukseen olemme sinuun yhteydessä puhelimitse.
Jos haluat aloittaa opintosi oppisopimuksella, klikkaa hakemuksella kiinnostuksesi ja täytä avautuvat työnantajan ja yhteyshenkilön tiedot.
Lisäksi vastaa oppisopimusta koskevaan kysymykseen lomakkeen lopulla kysymyksiä-kohdassa.
Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostiisi kutsun osaamiskartoitukseen.

Kysy lisää hakeutumisesta: hakeutumispalvelut(a)keuda.fi | 09 2738 3700

Yhteishaku
Yhteishaun seuraava hakuaika on keväällä 2022 osoitteessa www.opintopolku.fi. Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti peruskoulun ja
lukion päättävät.

Koulutusinfot ja tutustumispäivät
Keudan yleiset koulutusinfot
Keudan yleisissä koulutusinfoissa saat tarvitsemasi tiedot koulutuksista, hakeutumisesta sekä oppisopimuksesta. Tilaisuus sopii sinulle
erityisesti silloin, kun vasta mietit sopivaa alaa tai haluat esimerkiksi vertailla erilaisia tutkintoja. Infossa kuulet myös mitä
oppisopimuskoulutus on ja miten opinnot pääsee aloittamaan. Tule kuulemaan ja kysymään!

Toimipistekohtaiset tutustumispäivät ja koulutusinfot
Toimipisteiden tutustumispäivät sopivat sinulle, kun haluat tutustua tiettyyn koulutukseen tai toimipisteeseen.
Lisätietoa yleisistä koulutusinfoista ja toimipisteiden tutustumispävistä löydät osoitteesta www.keuda.fi/infot.

Tutkinnon suorittaminen
Opinnot suunnitellaan henkilökohtaisesti
Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista
opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin

(keskimäärin 2-3 vuotta). Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Voit hankkia osaamista
myös koulutus- tai oppisopimuksella.

Nopeasti työelämään - hanki osaamista suorittamalla tutkinnon osa
Mikäli haluat täydentää aiempaa osaamistasi suorittamalla tutkintoa pienemmän kokonaisuuden, tutustuthan tarjolla oleviin tutkinnon osiin
sivun yläosassa kohdassa "alan opiskelu Keudassa". Täytä tutkinnon hakulomake ja kirjoita hakemuksen lisätietokenttään haettavan
tutkinnon osan nimi.

Edellytykset opiskelulle
Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella.

Kustannukset
Koulutus on maksutonta. Opiskelijalle voi tulla joitakin kirjahankintoja.

Mihin tähtään opintojen jälkeen?
Valmistuttuasi Keudasta sinulla on uusi ammatti, joka tarjoaa sinulle uusia työmahdollisuuksia. Työelämään ja jatko-opintoihin liittyvä
ohjaus kulkee punaisena lankana läpi opintojesi aina hakeutumisesta alkaen. Lisäksi me Keudassa haluamme tukea sinua koulutus- ja
urapolullasi myös valmistumisen jälkeen. Valmistuttuasi voit liittyä mukaan Keudan alumnitoimintaan, joka tarjoaa upeita mahdollisuuksia
verkostoitumiseen.
Ammatillinen perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Keudan opiskelijana sinulla on myös
mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo opintojen aikana ns. väyläopintoina. Opintoja voi jatkaa esimerkiksi insinööriksi tai
diplomi-insinööriksi.
Myöhemmin työkokemusta hankittuasi voit jatkaa opintojasi Keudassa ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon.
Alalle sopivia ammatti- tai erikoisammattitutkintoja Keudassa:
Ajoneuvoalan ammattitutkinto
Yrittäjän ammattitutkinto
Jos etenet urallasi esimies- tai johtotehtäviin, voit vahvistaa osaamistasi suorittamalla Keudassa:
Lähiesimiestyön ammattitutkinnon
Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon
Keudassa voit myös hankkia eri aloilla tarvittavia pätevyyksiä ja sertifikaatteja mm. korttikoulutuksiin tai
muuhun täydennyskoulutukseen osallistumalla.
Toimipiste
Wärtsilänkatu 7, Järvenpää
Sarviniitynkatu 9, Kerava
Lukkarinpolku 2, Mäntsälä
Lopentie 20, Nurmijärvi

Yhteyshenkilöt

Opinto-ohjaaja
Eija Toivanen
050 321 9155
eija.toivanen@keuda.fi
Opinto-ohjaaja
Mirja Ahvenainen
050 473 1189
mirja.ahvenainen@keuda.fi

Opinto-ohjaaja
Eero Lounela
050 432 0425
eero.lounela@keuda.fi

Opinto-ohjaaja
Ulla-Riitta Piippo
050 430 2753
ulla-riitta.piippo@keuda.fi

