LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, KULJETUSPALVELUJEN OSAAMISALA,
ILTAOPETUS

Hakuaika
01.04.2021 - 12.09.2021
Tutkinto
Logistiikan perustutkinto
Kohderyhmä
Kiinnostaako sinua kuljetusala tai haluat korottaa ajokorttiluokkaasi?
Puuttuuko sinulta toisen asteen ammatillinen tutkinto tai haluat vaihtaa alaa tai haluat suorittaa loppuun kesken jääneet
opinnot.
Tässä on sinulle tilaisuus valmistua itsenäiseen ja vaihtelevaan kuljetusalan ammattiin.
Koulutuksessa harjoitellaan erilaisten kuorma-autojen käsittelyä, lastauslaitteiden käyttöä ja huoltotoimenpiteitä, sekä
muiden apuvälineiden käyttämistä. Lisäksi harjoitellaan autonkuljettajan työssä tarvittavien työvälineiden hallintaa osana
työn suorittamista, kuormaliinoja, digipiirturia, rahtiasiakirjoja, trukkeja. Tarkoituksena on suorittaa vähintään C-ajokortti
sekä alalla tarvittava ammattipätevyys sekä lupakortit työpaikoilla toimimiseen.
Toteutus
Opetus toteutetaan iltaopetuksena kahtena iltana viikossa, joten voit myös osallistua oman työsi ohella. Koulutukseen
tullessa sinulla pitää olla vähintään B-ajokortti ja 21-vuoden ikä sekä ajokorttiasetuksen mukainen terveysvaatimus
(sora-lainsäädäntö). Koulutukseen sisältyy C/CE ajokortti sekä perustason ammattipätevyys sekä useita muita tarvittavia
korttisuorituksia, kuten ADR, EA1 jne.
• Opetus tapahtuu pääosin iltaopetuksena tiistaisin ja torstaisin klo 17-21:00.
• Tavoitteena on mahdollisimman nopea työllistyminen.
• Koulutus sisältää lähiopetusta sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta.
Kuvaus
Kuljetusalan tutkinnon suorittanut
• voi työskennellä erilaisissa kuljetustehtävissä ajokorttiluokkansa mukaisesti.
• osaa lastata ja sitoa kuormattavan tavaran sekä käyttää työkoneita lastauksen ja purkamisen apuna.
• osaa toimia lainsäädännön mukaisesti valvotussa toimintaympäristössä.
• osaa toimia alan digitaalisessa toimintaympäristössä.
Opiskelija valitaan suorittamaan Logistiikan perustutkintoa, kuljetuspalvelujen osaamisalalle.
Koko tutkinto muodostuu seuraavista pakollisista tutkinnon osista:
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• Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10osp
• Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta, 40 osp.
• Kuorma-autokuljetukset, 40 ops tai Yhdistelmäajoneuvokuljetukset 40 osp
• Lisäksi on suoritettava valinnaisia tutkinnon osia 55 osp laajuisesti sekä yhteisiä tutkinnon osia 35 osp laajuisesti.
Kustannukset opiskelijalle
Koulutus on maksutonta. Opiskelija maksaa itse ajokorttiin ja ammattipätevyyteen liittyvät viranomaismaksut (myös
valokuvat ja lääkärikulut), sekä muiden korttien (esimerkiksi ensiapu) lunastamisesta aiheutuvat kulut.
Koulutus voidaan suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena, jolloin opiskelijalla tulee olla soveltuva alan työpaikka ja
työnantaja, jonka kanssa voidaan solmia oppisopimus.
Lisätietoja antaa
Teijo Mikkola p. 050 4685065, teijo.mikkola@lhkk.fi
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