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TIETOA HISSIASENTAJAN
NÄYTTÖTUTKINNON SUORITTAMISESTA
KONEEN TEOLLISUUSOPPILAITOKSESSA
KONEeen Teollisuusoppilaitoksessa voi suorittaa
hissiasentajan näyttötutkinnon myös ilman valmistavaan
koulutukseen osallistumista.
Hissiasentajan ammattitutkinnon perusteet
Hissiasentajan ammattitutkinnon perusteisiin kannattaa tutustua kaikille avoimessa Opintopolku.fi
palvelussa jonka verkko-osoite on eperusteet.opintopolku.fi
Henkilö jolla jo on ammattitutkinnion perusteissa mainittu osaaminen voi KONEen
Teollisuusoppilaitoksessa suorittaa näyttötutkinnon kokonaan ilman valmistavaan koulutukseen
osallistumista.

Osaamisen arvionti
KONEen Teollisuusoppilaitoksen arvioijat tekevät arvion aikaisemmin hankitusta osaamisesta. Tämän
arvioinnin tuloksen perusteella henkilö voidaan joissain tapauksissa ohjata suoraan tekemään
näyttötutkintoa. Jos arvioinnissa havaitaan puutteita osaamisessa, voidaan erikseen sopia
suunnitelman tekemisestä puuttuvan osaamisen hankkimiseen.

Näyttötutkinnon suorittajalta perittävät maksut
Maksun suuruus määritetään tapauskohtaisesti. Sen suuruusluokka voidaan yleensä arvioida jo
ensimmäisen puhelinkeskustelun perusteella ja lopullisesti se määritellään osaamisen arvioinnin
yhteydessäi. Ennen tutkintotilaisuutta tehtävä aikaisemmin hankitun osaamisen arviointi on
maksutonta.

Aikataulut
Paikkoja tutkintatilaisuuksiin on rajoitetusti. Lisäksi on syytä ottaa huomioon, että koska
tutkintatilaisuudet järjestetään aina oikeissa työkohteissa, joidenkin tutkinnon valinnaisten osien
järjestämistä saattaa viivyttää sopien työkohteiden saatavuus.
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PL 6 (Myllykatu 3, ovi 14), 05801 Hyvinkää
Puh. 020 475 2218 | e-mail: hannu.oksanen@kone.com

KONEen Teollisuusoppilaitos
KONEen Teollisuusoppilaitos on Opetushallituksen valvonnan alainen ammatillinen erikoisoppilaitos,
joka kouluttaa hissialan ammattihenkilöitä läheisessä yhteistyössä KONE Hissit Oy:n kanssa. Lisäksi
KONEen Teollisuusoppilaitos järjestää KONE Hissit Oy:n henkilöstölle teknistä jatkokoulutusta.
Oppilaitoksen omistaa KONE Hissit Oy.

KONE Hissit Oy
KONE tarjoaa innovatiivisia hissi-, liukuporras- ja oviratkaisuja sekä kattavia kunnossapito- ja
modernisointipalveluja. Menestyksemme perustana on osaava, motivoitunut ja sitounut henkilöstö.
Tuemme vahvasti henkilökohtaista kasvua ja meillä on monipuoliset mahdollisuudet urakehitykseen.

Seppo Mattlar
rehtori
puh. 040 5127971
e-mail: seppo.mattlar@kone.com
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Maksuun vaikuttavat suuresti tutkintotilaisuudessa tehtävän arvioinnin kustannukset, eli kolmen arvioijan ajankäyttö ja
heidän matkakustannukset työpaikalle, jossa arviointia tehdään. Tyypillisesti oppilaitosta edustava arvioija (ns. näyttötutkintomestari) käyttää yksittäiseen arviontiin aikaa noin 4 päivää ja työnantajaa ja työntekijöitä edustavat arvioioijat noin kaksi
päivää kumpikin. Tähän voi tulla päälle matka-ajan kustannuksia. Tapauskohtaisesti selviää laskuttavatko työelämää
edustavat arvioijat oppilaitosta käyttämästään ajasta. Oppilaitoksen rehtorille on varattu oikeus alentaa tai kokonaan poistaa
perittävät maksut jos arvioinnista opilaitokselle aiheutuvat todelliset kulut syystä tai toisesta ovat normaalia alhaisemmat.

