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Logistiikan perustutkinto

Linja-autonkuljettaja
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Aloitus 5.9.2016
Tutkinnon suorittanut osaa kuljettaa asiakkaan tuotteita kannattavasti ja turvallisesti sekä palvella asiakkaita. Hän tuntee ajoneuvonsa liikennekelpoisuuden vaatimukset ja osaa varmistaa ajoneuvon ja sen lisälaitteiden teknisen ja turvallisen toimivuuden.
Hän hallitsee ajoneuvonsa ajonlähtöön liittyvät tarkastukset ja
tavallisimmat huoltotoimet. Hänen osaa lastata ajoneuvon säädösten ja olosuhteiden mukaisesti ja kuljettaa ajoneuvoa turvallisesti,
taloudellisesti ja vastuullisesti. Hän tuntee kuljetuksiin liittyvät
vakuutukset ja työhönsä liittyvät työsuojelusäädökset sekä osaa
kommunikoida ajoneuvojen ja kuljetusalan viestintävälineillä.

Kohderyhmä
Alalle aikovat tai alalla jo työskentelevät.

Tutkinnon osat, linja-autonkuljettaja:
1.
2.
3.

Lisätietoja
Erkka Lohtander
puh. 050 389 1567
erkka.lohtander@esedu.fi

Koulutuspaikka
Etelä-Savon ammattiopisto
Kinnarinkatu 3, Mikkeli

Kuljetusalan perustason ammattipätevyys
Linja-auton tavarankuljetusten hallinta
Linja-autonkuljetukset

Valinnaiset tutkinnon osat, valitaan yksi:
1. Kaukoliikenteenkuljettajan tehtävät
2. Palveluliikenteen kuljettajan tehtävät
3. Tilausajoliikenteenkuljettajan tehtävät
Lisäksi valitaan kaksi valinnasta tutkinnon osaa*)

Tutkinnon osat, Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja:
1.
2.
3.
4.
5.

Kuljetusalan perustason ammattipätevyys
Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta
Yhdistelmäajoneuvokuljetukset
Valinnainen tutkinnon osa *)
Valinnainen tutkinnon osa *)

*) Kts. tutkinnon perusteet https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/66308/naytto/tiedot

Koulutusmaksu
Opetus on maksutonta. Opiskelija maksaa itse OPH:n tutkintomaksun 58 €, ajokorttimaksut sekä koulutuksen aikana mahdollisesti suoritettavien työelämän pätevyystestien viranomaismaksut.
Päätoimiseen opiskeluun on mahdollista hakea opintotukea.
Työtön hakija voi selvittää TE-toimistosta oikeuden opiskella
työttömyysturvalla.

Hakeutuminen
www.esedu.fi/aikuiskoulutushaku

Kiinnostaako oppisopimus?
Ota yhteyttä, oppisopimus@esedu.fi tai puh. 044 711 5612.

Opiskelijavalinta
Opiskelijaksi ei voida ottaa hakijaa, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä
opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen. Opiskelijaksi ei myöskään voida ottaa
hakijaa, jonka terveydentila ei täytä ammattikuljettajalta edellytettävän ajokortin (ajokorttilaki 18 §)
terveydentilavaatimuksia.
Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla
• insuliinihoitoinen diabetes
• epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
• sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
• sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
• fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
• tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
• munuaissairaudet
• psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen osallistumisen
• päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Lähtötason kartoittaminen
Tutkinnon suorittamiseen valmentautuminen alkaa lähtötason kartoituksella, jonka pohjalta sinulle
laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma.
Henkilökohtaista suunnitelmaa laadittaessa aikaisempaa osaamistasi verrataan tutkintovaatimuksiin sekä käydään läpi mm. opiskelu- ja työtodistuksesi.
Mikäli osaamisen tunnistamisen perusteella todetaan, että sinulla on jo tutkinnossa tai sen osassa
vaadittava ammattitaito, ohjataan sinut suoraan valmistautumaan tutkintotilaisuuttasi varten. Mikäli
ilmenee, että sinun on täydennettävä ammattitaitoasi, ohjataan sinut osallistumaan valmistavaan
koulutukseen.

Valmistava koulutus
Valmistava koulutus muodostuu lähiopetuksesta, käytännön harjoituksista, itsenäisestä työskentelystä, oppimistehtävistä, ohjauksesta sekä työssä oppimisesta.

Ohjaus
Saat henkilökohtaista ohjausta ja pienryhmäohjausta sekä valmennusta tutkinnon suorittamiseen
ja opiskelun suunnitteluun. Tarvittaessa sinulla on mahdollisuus saada myös lisäopetusta ja
-ohjausta.

Työssäoppiminen
Työssäoppiminen on työpaikoilla tapahtuvaa tavoitteellista, ohjattua ja arvioitua opiskelua ja oppimista. Työssäoppimispaikan kanssa sovitaan työssäoppimisen keskeiset tavoitteet ja laaditaan
suunnitelma niiden saavuttamiseksi. Opiskelijat hankkivat pääsääntöisesti työpaikan itse - työssäoppiminen voi tapahtua myös omalla työpaikallasi.

Tutkintotilaisuus
Tutkintotilaisuus rakentuu tutkinnon suorittamissuunnitelmasta, ammattitaidon osoittamisesta
sovitussa työpaikassa ja arviointikeskustelusta.

Tutkinnon suorittamissuunnitelmassa varmennetaan, miten osoitat ammattitaitosi, niin että se voidaan todeta tutkinnon ammattitaitovaatimusten ja kriteereiden mukaisesti. Tutkintotilaisuudet toteutetaan ammatin tyypillisissä työtehtävissä. Työtehtävien lisäksi voit koota tutkintotilaisuutta täydentävää tarkoin valikoitua ja rajattua aineistoa sekä perusteluja siitä, mihin arvioinnin kohteisiin niillä
viitataan.
Arviointi tapahtuu arviointikeskustelussa, jonka sisältö koostuu itsearvioinnista, työnantajatahon,
työntekijätahon sekä opetusalan arvioijan antamista arvioinneista.

Ammattitutkintostipendi
Tutkinnon suoritettuasi sinulla on mahdollisuus hakea Koulutusrahaston ammattitutkintostipendiä.
Lisätietoja www.koulutusrahasto.fi.

