Lastinkäsittelyalan ammattitutkinto (AT)
Palvelualat

Lastinkäsittelijä varmistaa, että työ sujuu ja logistiikka pelaa!
Lastinkäsittelyn ammattilaisena työtehtäviisi kuuluu lastinkäsittelyn avustavat tehtävät. Käsittelet tavaroita ja lastiyksiköitä erilaisilla
siirtokoneilla, joiden nostokyky on alle 20 tonnia. Osaat ohjata käsimerkein nosturin tai kansikoneen kuljettajaa sekä valvot liikenteen
sujumista laivojen rampeilla, kansilla, terminaalin ovilla ja kentillä.
Keudassa opiskelet käytännönläheisesti ja ala tulee tutuksi monipuolisen oppimisympäristön kautta varasto-, terminaali-, tai
satamatyöympäristössä. Opintojen aikana opit erilaisia lastaus- ja purkumenetelmiä ammattilaisten opastuksella.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3
Nostovälineiden oikea käyttö
Tuotteiden käsittelymenetelmät
Eri alustyyppien lastausmenetelmät

Työllistyminen
Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä laivan lastaus- ja purkutehtävissä sekä varastojen kuormaus-, yksiköinti- ja purkutehtävissä
esimerkiksi satamissa.

Toteutusvaihtoehdot
Päivä-monimuotokoulutus | Kerava Sarviniitynkatu
Opiskelu koostuu lähiopetuskerroista, ohjatusta etäopiskelusta sekä työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Opiskelussa hyödynnetään
verkko-oppimisympäristöä.
Oppisopimuskoulutus
Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa koulutuksen oppisopimuksella.

Hakeutuminen
Jatkuva haku
Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Olemme sinuun yhteydessä kahden viikon sisällä.
Jos haluat aloittaa opintosi oppisopimuksella, klikkaa hakemuksella kiinnostuksesi ja täytä avautuvat työnantajan ja yhteyshenkilön tiedot.

Lisäksi vastaa oppisopimusta koskevaan kysymykseen lomakkeen lopulla kysymyksiä-kohdassa.

Kysy lisää hakeutumisesta: hakeutumispalvelut(a)keuda.fi | 09 2738 3700

Tutkinnon suorittaminen
Opinnot suunnitellaan henkilökohtaisesti
Suoritat tutkinnon tai tutkinnon osat näytöillä ja osaamista voit hankkia esimerkiksi oppisopimuksella, koulutussopimuksella tai oman työn
ohessa.
Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista
opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin.
Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Voit suorittaa tutkinnon myös ilman valmistavaa koulutusta,
mikäli sinulla on jo tarvittava ammattitaito.

Nopeasti työelämään - hanki osaamista suorittamalla tutkinnon osa
Mikäli haluat täydentää aiempaa osaamistasi suorittamalla tutkintoa pienemmän kokonaisuuden, tutustuthan tarjolla oleviin tutkinnon osiin
sivun yläosassa kohdassa "alan opiskelu Keudassa". Täytä tutkinnon hakulomake ja kirjoita hakemuksen lisätietokenttään haettavan
tutkinnon osan nimi.

Edellytykset opiskelulle
Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan opettajan haastattelussa.
Monimuotokoulutus edellyttää alan työpaikkaa, joka on yksi oppimisympäristöistäsi.
Lisäksi hakijalla tulee olla suoritettuna alan perustutkinto tai tai vastaavat taidot työelämästä.

Kustannukset
Opiskelumaksu on 200 euroa.
Toimipiste
Sarviniitynkatu 9, Kerava

Yhteyshenkilöt
Opettaja
Jani Järvinen
050 415 0902
jani.jarvinen@keuda.fi

Opinto-ohjaaja
Petra Karvonen
050 415 0875
petra.karvonen@keuda.fi

