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Turun ammatti-instituutti (TAI) on Suomen suurimpia toisen 
asteen ammatillisia oppilaitoksia, aloituspaikkoja on 1500 ja 
nuorisoasteen opiskelijoita yli 4000.

Opiskelu on monipuolista ja käytännönläheistä. Työskentely 
oppilaitoksen omissa oppimisympäristöissä tarjoaa kiinnostavia 
oppimistilanteita sekä tiiviit yhteydet työelämään.

Työtehtäviin kuuluvat esimerkiksi 
jakokuljetukset kappaletavara-au-
tolla, rakennustyömaakuljetukset 
kuormausnostureilla, ympäristö-
huoltokuljetukset vaihtolavoilla ja 
roskasäiliöillä, sekä tyypillisempien 
työkoneiden kuten trukin ja pyörä-
kuormaajan käyttö. Myös pienimuo-
toisten ajojärjestelytöiden hallinta 
sekä autonkuljettajan tehtäviin liit-
tyvät varastotyöt ovat osa ammattia.

Koulutuksen yhteydessä opiske-
lijat suorittavat myös lakisäätei-
sen kuljetusalan perustason am-
mattipätevyyden, joka vaaditaan 
kaikilta alalle tulevilta autonkul-
jettajilta, yhdistelmäajoneuvon-
kuljettajilta ja linja-autonkuljet-
tajilta.

Autonkuljettaja
Koulutuksessa suoritetaan B- ja C-
luokan ajo-oikeus. Koulutus sisäl-
tää mm. kuljettamista, kuormankä-
sittelyä ja työkoneiden käyttötaitoa. 
Erilaisten ajoneuvojen huoltoon, 
tekniikkaan ja työlaitteisiin perehty-
minen kuuluu myös koulutukseen.

Yhdistelmä-
ajoneuvonkuljettaja
B- ja C-luokan ajo-oikeuden li-
säksi opiskelun edistymisen mu-
kaisesti valituilla opiskelijoilla on 
mahdollisuus suorittaa ajoneuvo-
yhdistelmän CE-ajokortti.

Linja-autonkuljettaja
B- ja C-luokan ajo-oikeuden li-
säksi opiskelijat suorittavat linja-
auton D-luokan ajo-oikeuden.Lin-
ja-autonkuljettajaksi opiskelevien 
työtehtäviä ovat paikallis- ja pal-
veluliikenteen tehtävät. 20-vuoti-
aat opiskelijat voivat ajaa myös ti-
lausliikennettä Suomessa.

Varastonhoitaja
Suorittaa C-luokan ajo-oikeuden 
ja opiskelee tavarantuntemusta, 
koneiden ja laitteiden käsittely-
taitoja ja tietotekniikan hallintaa. 
Koulutus sisältää lakisääteisen 
ammattipätevyyskoulutuksen.

Ajamista ja asiakaspalvelua

Autonkuljettajat ovat monitaitoisia osaajia ja tärkeä osa logis-
tista ketjua. Ammattitaitovaatimuksia ovat myös vuorovaiku-
tus- ja asiakaspalvelutaidot, sillä autonkuljettajat edustavat 
päivittäin työnantajaansa ja toimeksiantajaa, tai omaa yritys-
tään.

Logistiikan osaamisalat
• autonkuljettaja
• yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
• linja-autonkuljettaja
• varastonhoitaja

Osaamisala
valitaan ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Terveydelliset vaatimukset
Logistiikan perustutkinnossa terveydelliset vaatimukset 
ovat C-ajoneuvoluokan ajokorttivaatimusten mukaiset. Lisäk-
si insuliinidiabetes (vain poikkeustapauksissa voi saada lu-
van) sekä epilepsia estävät opiskelun ja alalla työskentelyn.

Ammatti + yo-tutkinto
Kahden tutkinnon suorittaminen on mahdollista kaikilla tek-
niikan aloilla, logistiikassa kuitenkin rajoitetusti. Lukioaineita 
haluaville opiskelijoille pidetään syksyllä tasokokeet ja haas-
tattelut.

Neuvoja, vastauksia, tietoa
Opinto-ohjaaja Vesa Valkonen
puhelin 040 634 1999, vesa.valkonen@turku.fi

Lisätietoa esim. terveysvaatimuksista:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ: 
L:2006:403:0018:0060:FI:PDF


