Paalutuskoneen kuljettajan koulutus
Maarakennusalan ammattitutkinto
TAITOTALO ( AEL-Amiedu Oy) järjestää yhteistyössä SGY:n paalutustoimikunnan kanssa
maarakennusalan ammattitutkintoon tähtäävän koulutuksen paalutusalalla työskenteleville henkilöille.
Tutkinto antaa paalutuskoneen kuljettajille PO2016 mukaisen pätevyyden.
Koulutukseen otetaan enintään 20 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus toteutetaan
17.8.2020 – 31.8.2021 välisenä aikana
Ammatillisten aineiden lähiopetus Taitotalossa kestää 4 työpäivää. Opiskelijalle tehdään Taitotalossa
henkilökohtainen opiskelu- ja näyttösuunnitelma, joiden mukaan lopullinen opiskelu- ja tutkinnon
suorittamisaika määräytyy. Kouluttajina toimivat alan asiantuntijat.

Tavoitteet ja hyödyt
Koulutuksen tavoitteena on maarakennusalan ammattitutkinnon suorittaminen.
Hyötyjä ovat mm.
• lisää kilpailukykyä markkinoilla
• laajentaa paalutuskoneen kuljettajan osaamista
• yhtenäistää alan toimintatapoja ja parantaa laatua
• parantaa työmahdollisuuksia
• tuo esille kehittymismahdollisuudet työssä
• mahdollistaa uusia työtehtäviä työpaikassa osaamisen laajentuessa tai syventyessä
• tarjoaa mahdollisuuden ammattitaidon tason arviointiin
• mahdollistaa, että työssä hankitusta ammattitaidosta saa virallisen todistuksen
• tarjoaa suorittajalle tietoa jatko-opintojen mahdollisuudesta
• työelämän korttien (Työturva-, Tieturva 1-, EA1- , Ratatyöturvallisuus- ja Tulityö-kortti) päivitykset
tarpeen mukaan
• Ympäristöturvallisuuskortin suorittaminen (valinnainen)

Kohderyhmä
Työelämässä, paalutusalalla toimivat henkilöt, joilla on vähintään 2 vuoden pituinen työkokemus
paalutusalan työistä.

Paalutuskoneen kuljettajan ammattitaitovaatimukset
-

osaa paalutuksen yleiset tiedot ja taidot
ymmärtää maaperätutkimusten tuloksia ja piirustuksia
ymmärtää työpiirustuksia ja -suunnitelmia
työskentelee käyttäen työhön liittyviä koneita ja -laitteita ammattimaisesti ja turvallisesti
tekee laitteille vaadittavat tarkastukset ja huoltaa ne
suorittaa paalutuksen standardeissa, ohjeissa ja suunnitelmassa annettuja määräyksiä noudattaen
raportoi tekemänsä työn ohjeiden ja annettujen määräysten mukaisesti
hallitsee työskentelyn työyhteisössä

Toteutus
Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena.

Tutkinnon suorittaminen
Maarakennusalan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä, ja se suoritetaan työnäytöin.
Työnäytöt tehdään työmailla 31.8.2021 mennessä.

Koulutuspaikka
AEL-Amiedu Oy, Taitotalo, Valimotie 8, Helsinki

Hakeminen
Koulutukseen voit ilmoittautua soittamalla numeroon 0400-373 873 / Timo Rajala tai lähettämällä
ilmoittautumisen sähköpostilla osoitteeseen: timo.rajala@timrock.fi

Hinta
Koulutus kuuluu ammatillisen koulutuksen valtionosuusjärjestelmän piiriin ja rahoitetaan
oppisopimusrahoituksella.

Ammattitutkintostipendi
Ammattitutkintostipendi (400 € verottomana) maksetaan kertasuorituksena henkilölle, joka on suorittanut
ammattitutkinnon.
Jos ammattitutkinto on henkilön ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun)
jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 456 euroa.
Perusasteen jälkeisenä tutkintona pidetään myös lukion oppimäärän suorittamista (lukion päättötodistus) ja
ylioppilastutkintoa. Ulkomailla suoritettuja tutkintoja ei katsota perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi.
Ammattitutkintostipendin maksaa koulutusrahasto henkilölle, joka tutkinnon suorittaessaan ei ole täyttänyt 64
vuotta ja on ollut työsuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta.

Lisätietoja:
Timo Rajala
kurssinjohtaja
P. 0400 - 373 873
Timo.rajala@timrock.fi

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

