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Kuorma-autonkuljettajaksi Uudenmaan Kuljetuspalvelut Oy:lle  

KUVAUS 

Kuorma-autonkuljettajaksi Uudenmaan Kuljetuspalvelut Oy:lle  

Uudenmaan Kuljetuspalvelu Oy kouluttaa ja rekrytoi 6 uutta kuorma-autonkuljettajaa Uudenmaan 
(Kuljetuspalvelut.com) tarpeisiin pääkaupunkiseudulle yhteistyössä TTS Työtehoseuran kanssa. Koulutus 
kestää vain 30 päivää, jonka jälkeen työsuhde alkaa ja jatkat työtä oppisopimuksella. 

Olet vähintään 21v ja sinulla on B-ajokortti. Olet ehkä työskennellyt aiemmin logistiikka-alalla, 
asiakaspalvelutehtävissä tai Sinulla voi olla harrastusten tai työn kautta hankittua osaamista autoista tai 
työkoneista. Pidät siitä, että työsi on liikkuvaa, tapaat päivittäin asiakkaita ja liikenteessä toimitaan 
vastuullisesti.  

Hakijoilta toivomme ennen kaikkea rehtiä oma-aloitteisuutta, valmiutta työskennellä kiireen alla eri 
vuorokauden aikoina ja mikä tärkeintä ennen kaikkea motivaatiota kehittyä hyväksi ammattikuljettajaksi.  

Kuorma-autonkuljettajan RekryKoulutus on suunnattu Uudenmaan alueen työttömille ja työttömyysuhan 
alaisille henkilöille, joilla on kiinnostusta toimia kuljetusalan tehtävissä. Koulutuksen hyväksytysti 
suorittaneilla on mahdollisuus työllistyä Uudenmaan Kuljetuspalvelut Oy:lle. 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ 

• Ajokorttikoulutus BC-luokkaan  
• Ennakoiva ajaminen  
• Taloudellinen ajotapa 
• Ajoneuvon kuljettaminen  
• Ajoneuvossa olevan lisälaitteen käyttö 
• Kuorman sijoittaminen ja varmistaminen 
• Työturvallisuuskortti 

 
KOULUTUKSEN TOTEUTUS  

Koulutus alkaa 21.3.2022, kestää 30 päivää ja päättyy 3.5. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on 
mahdollisuus työllistyä oppisopimuksella Uudenmaan Kuljetuspalvelut Oy:lle. 

Ajo-opetus ja teoriaopinnot suoritetaan TTS Työtehoseuran Vantaan toimipisteessä, osoitteessa Nuolikuja 
6, 01740 Vantaa. Perehdytys ja työpaikalla tapahtuva koulutus toteutetaan Uudenmaan 
Kuljetuspalveluilla pääkaupunkiseudulla.  
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KUSTANNUKSET 

Koulutus on osallistujalle maksutonta, lukuun ottamatta lääkärintodistuksesta aiheutuvia kustannuksia 
sekä koulutukseen liittyviä viranomaismaksuja mahdollisesta ajokorttiluokankorotuksesta, yhteensä noin 
300 €. 

Rekry-Koulutuksen ajalta opiskelijalle ei makseta palkkaa. Tietoa koulutuksen aikaisista taloudellisista 
etuuksista saat valtakunnallisesta TE-palvelujen koulutusneuvonnasta numerosta 0295 020 702 tai 
sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.  
 

VALINTAPERUSTEET 

Koulutus on tarkoitettu vähintään 21-vuotiaille työttömille tai työttömyysuhan alla oleville henkilöille, 
joilla on B-luokan ajokortti ja autokoulun syventävä vaihe on suoritettu (suomalainen tai EU-maan 
ajolupa), nuhteeton ajohistoria (mm. ei ajokieltoja, rattijuopumuksia, toistuvia liikennerikkeitä tai muuta 
rikoshistoriaa) ja jotka täyttävät ajokorttiasetuksen edellyttämät terveysvaatimukset. Koulutukseen 
valittavalla tulee olla hyvä fyysinen kunto sekä riittävä suomen kielen taito.   

Alalle soveltuvuus selvitetään hakemuksen ja haastattelun perusteella. Valinnan esteitä koulutukseen 
saattavat olla mm. erilaiset vakavat rikkeet liikenteessä. Haastatteluun kutsutuilta pyydetään nähtäväksi 
ajokortti ja ajokortin valvontaote. Ajokortin valvontaote ei saa olla kolmea kuukautta (3 kk) vanhempi.   
 
Ajokortin valvontaotteen voi tulostaa verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella Traficomin sivuilta: 
 
1. Mene www.trafi.fi -sivuille 
2. Valitse asiointi 
3. Valitse kuljettajatiedot ja ajokorttiote 
4. Valitse oma asiointi -palvelu 
5. Kirjaudu palveluun verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla 
6. Lataa ja tulosta ajokorttiote ja toimita ote TE-toimistoon koulutushakemuksen liitteeksi 
7. Tulostettuasi otteen kirjaudu ulos palvelusta 

 

LISÄTIEDOT 

TTS Työtehoseura 
Tom Uusitalo, 050 523 8777, tom.uusitalo@tts.fi 
Toni Jokinen, 050 468 7894, toni.jokinen@tts.fi 
 
Uudenmaan Kuljetuspalvelu Oy 
Jari Qvick, 045 642 6760, jari.qvick@kuljetuspalvelut.com 
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