Kuljettajien ammattipätevyys, ADRyhdistetty peruskurssi (ADR/YP)

Tietoa täydennyskoulutuksesta
Koulutuksen tarkoituksena on antaa henkilölle tiedot vaarallisten aineiden kuljetuksiin liittyvistä riskeistä, perustiedot
onnettomuustilanteiden välttämiseksi sekä tiedot onnettomuustilanteissa tarvittavista välttämättömistä toimenpiteistä henkilöiden,
omaisuuden ja ympäristön suojaamiseksi sekä onnettomuuden vaikutusten rajoittamiseksi.
Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu alalla toimiville ja alalle tuleville uusille kuorma- ja linja-autonkuljettajille.
Kurssin suorittaminen
ADR -yhdistetty peruskurssi (ADR/YP) ja hyväksytysti suoritettu koe antavat oikeuden kuljettaa vaarallisia aineita. Nelipäiväinen kurssi antaa
oikeudet kuljettaa vaarallisia aineita kappaletavarana kaikissa luokissa, mukaan lukien luokat 1 ja 7 (räjähteet ja radioaktiiviset aineet).
Koulutuksen jälkeen osallistuja varaa Ajovarmasta ajan ADR-ajolupakokeen suorittamiseen. Kokeen yhteydessä maksetaan koemaksu 50 €
ja ajolupamaksu 40 €. Trafi myöntää ajoluvan noin kahden viikon kuluessa kokeen hyväksytystä suorittamisesta.
Ensimmäisestä koulutuspäivästä saa tarvittaessa kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutusmerkinnän (merkintä Traficomin
ammattipätevyysrekisteriin ja Keudan todistus).
Osallistujalla tulee olla kuvallinen henkilöllisyystodistus mukanaan. Päivän aikana voi ruokailla omakustanteisesti opiskelijaravintolassa.
Ilmoittautuminen
Koulutus maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Ilmoittautuminen on sitova (katso peruutusehdot). Mikäli haluat, että
laskutamme koulutusmaksun, olethan yhteydessä palvelusuunnittelija Elina Vesalaiseen (elina.vesalainen@keuda.fi / p. 040 174 4463).
Laskulla maksettaessa veloitamme laskutuslisän 6,50 €. Laskutusmahdollisuus vain yrityksille.
Lähetämme muistutusviestin saapumisohjeineen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen ilmoittautumisajan päätyttyä. Mahdollisista
peruutuksista ja muutoksista tiedotamme sähköpostiin.
Keudan opiskelijat ilmoittautuvat Studenta plus -opiskelijaliittymän kautta. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän sivun alaosasta.
Mitä on kuljettajien ammattipätevyyskoulutus?
Kuorma- ja linja-autonkuljettajien tulee täydentää perustason ammattipätevyytensä viiden vuoden välein suorittamalla kuljettajien
ammattipätevyyden jatkokoulutusta yhteensä viiden koulutuspäivän verran (yhteensä 35 tuntia). Koulutuspäivät voi valita vapaasti

ammattipätevyyskoulutusten tarjonnasta, mutta vähintään yhden koulutuspäivän tulee sisältää ennakoivaa ajoa.
Keuda Koulutuspalvelut Oy järjestää vuosittain useita eri ammattipätevyyskoulutuksia, joista voit valita itsellesi parhaiten sopivat. Kaikki
koulutukset löytyvät Keudan täydennyskoulutusten sivulta.
6.5.2019 – 9.5.2019, ADR-yhdistetty peruskurssi (ADR/YP), klo 8.30-16.00, Kerava 420,00 € (sis. ALV 24 %) Hakuaika päättyy
29.04.2019
Ilmoittaudu

ADR-ajolupa
Keudan opiskelijan ilmoittautumisohje täydennyskoulutukseen
ADR-yhdistetty peruskurssi vastaa Logistiikka-alan perustutkinnon ADR-ajoluvan sisältöä. Voit ilmoittautua koulutukseen, jos se
kuuluu tutkintoosi.
Ilmoittaudu koulutukseen Studenta plus -opiskelijaliittymän kautta. Mikäli et pääse itse ilmoittautumaan Studenta plus opiskelijaliittymän kautta, käännythän vastuuohjaajasi puoleen.
Jos joudut perumaan osallistumisesi, ilmoita siitä mahdollisimman pian osoitteeseen elina.vesalainen@keuda.fi.

