
   

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tavoiteammattiin työllistymisen  
kannalta sellaiset tiedolliset ja taidolliset valmiudet, että hän suoriutuu itsenäisesti 

kappaletavara-, massatavara-, ja elintarvikekuljetuksissa.  

 

Ajankohta: Koulutus alkaa 26.3.2018  

Paikka: TTS Kehitys Oy, Rautatehtaankatu 3, Turku 

Haku päättyy 01.03.2018. Koulutukseen haetaan Työ- ja elinkeinotoimiston kautta, koulutuksen 
numero on 677379. Hakulomake täytetään sähköisesti.  

Kohderyhmä: Työttömät ja työttömyysuhanalaiset työnhakijat, joilla on oltava vähintään B-
ajokortti, ja joilla on työvoimapoliittinen koulutustarve ja jotka soveltuvat koulutukseen ja koulutuksen 
tavoiteammatissa toimimiseen.  

Pääsyvaatimukset: Hakijan tulee olla vähintään 18 -vuotias ja alalle soveltuva (selvitetään  
hakupapereiden, haastattelun ja tarvittaessa ajonäytteen perusteella). Hakijan tulee olla kiinnostunut 
tavaraliikenteen työtehtävistä ja motivoitunut opiskeluun. Hakijalla tulee myös olla pysyvä B- tai C- 
luokan ajo-oikeus, nuhteeton ajohistoria, soveltuvuus vuorotyöhön sekä ajokorttiasetuksen edellyttä-
mät terveysvaatimukset. 

 

 

Perustason ammattipätevyys 140 / 280 tuntia, tarvittaessa ajokorttiluokan korotus C-ajo-oikeuteen, 
kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta, kuorma-autokuljetukset, työkoneen käyttö ja huolto,  
kappaletavarakuljetukset, massatavarakuljetukset, ADR-peruskurssi, Työelämän kortit (Työturva, 
Tieturva-1, EA1 ja Hygieniapassi), työssäoppiminen ja työnhakuvalmennus (HUOM kortteihin liittyvät 
viranomaismaksut opiskelija maksaa itse) 

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena (perinteinen luokka-opetus, etäopetus, käytännön  
harjoitukset sekä työssäoppiminen) ja sen kokonaispituus on 130 päivää. Koulutuksen valintaan kuu-
luva haastattelu pidetään 14.-15.3.2018. Haastatteluun valituille lähetetään kirjallinen kutsu.  
 

 
Hakemukseen on liitettävä ajokorttivalvontatiedot hakuajan päättymiseen mennessä!  
Ajokortin valvontatiedot toimitetaan: 
- 1.kerroksen neuvontapisteeseen Virastotalo, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku kirjekuoressa mer-
kinnällä ”koulutuspalvelut” tai  
- postitse osoitteella Varsinais-Suomen TE-toimisto, koulutuspalvelut, PL 235, 20101 Turku tai 
- sähköpostin liitteenä osoitteella koulutuspalvelut.varsinais-suomi@te-toimisto.fi 

https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/677379?searchPhrase=677379&&&announced=0&sort=1


Ajokorttiotteen saa Trafin sähköisestä asiointipalvelusta. Yksityishenkilöt voivat tulostaa pdf-
muotoisen ajokorttiotteen ilmaiseksi Trafin sähköisestä asiointipalvelusta (kirjaudutaan pankkitun-
nuksilla). Palvelussa voi myös tarkastaa henkilökohtaiset ajo-oikeuteen ja ajokorttiin liittyvät tiedot. 
Sähköisestä palvelusta tulostettava ajokorttiote on virallinen asiakirja. Lomake löytyy sähköisenä 
osoitteesta: www.trafi.fi/tieliikenne/asiointipalvelut/yksityisille/tilaa asiakirjoja ja todistuksia/
ajokorttiotepyyntö TAI www.suomi.fi hakusanalla "ajokorttiote". Ajokorttiotteen kustannukset  
maksaa koulutukseen hakija. 

 

Koulutuspäällikkö Jari Palanteenaho p. 050 590 2898 tai jari.palanteenaho@tts.fi. 

Lisätietoja hakeutumisesta ja taloudellisista etuuksista antaa Työlinjan Koulutusneuvonta p. 0295 
020 702 ma-pe 9-16.15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi  
 
HUOM! Jos olet ollut alaan liittyvässä työharjoittelussa/työelämävalmennuksessa/
Uravalmennuksessa tai työkokeilussa, muista mainita se erikseen hakemuksessa. Jos sinut kutsu-
taan valintahaastatteluun, tuo tästä todistus mukanasi.  
 
Esivalintatiedon (mahdollinen haastattelukutsu) ja lopullisen valintatiedon voit itse käydä katsomas-
sa omista tiedoistasi: www.te-palvelut.fi/ Oma asiointi/henkilöasiakas/koulutushakemusteni tilanne.  

Kurssihakemus on sitova, sitä ei voi perua ilman syytä (esim. työ- tai muu koulutuspaikka). 
 

 

Koulutus rahoitetaan ESR-rahoitteisesta Turun seudun työvoimahautomot Turun seudun työvoima-
hautomot –hankkeen rinnakkaishankkeesta S21079, johon on varattu rahoitusta työvoimapalvelui-
den toteuttamiseen.  

Turun seudun työvoimahautomot -hanketta koordinoi Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskus. 
Hankkeen kumppanit ovat Masku, Mynämäki, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Turun 
Aikuiskoulutuskeskus, Turun Ammatti-instituutti, Raision seudun koulutuskuntayhtymä ja Turku 
Science Park. Hanke saa rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskukselta Euroopan sosiaalirahastosta. 


