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TIETOA KONEEN
TEOLLISUUSOPPILAITOKSEEN
PYRKIVILLE 2019 / 01
Vuonna 2019 oppilaitoksemme ottaa oppilaita oppisopimuskoulutukseen 2-vuotiselle hissitekniikan linjalle.

Ammatin kuvaus
Hissiasentajalta vaaditaan monipuolista ammattitaitoa, asiakaspalvelutaitoja ja kykyä itsenäiseen
työskentelyyn. Hissiasentajan tehtäviin kuuluvat hissilaitteiden, liukuportaiden ja liukukäytävien
asentaminen, kunnossapito, ja modernisointi sekä ovilaitteiden kunnossapito ja modernisointi.

Perusedellytykset
Itsenäisesti työskentelevää hissiasentajaa koskevat sähköalan muodolliset pätevyysvaatimukset.
Tästä syystä perusvaatimuksena on yleisen ammattioppilaitoksen sähköalan linjan suorittaminen tai
vastaavat tiedot. Lisäksi vaaditaan ajokortti. Yhtiömme kansainvälisestä toiminnasta johtuen
englanninkielen taito sekä myös muu kielitaito on hakijalle eduksi.

Oppilaaksi hakeminen
Ilmoitamme oppilashausta www.kone.fi -sivuillamme, josta löytyy myös sähköinen hakemuslomake.
Hakuaika päättyy 30.9.2018
Lokakuussa hakioiden kannattaa seurata sähköpostiaan. Hakemusten perusteella jatkoon
valituille henkilöile lähetetään mm. sähköpostilla linkki videohaastatteluun osallistumisesta noin
lokakuun puolessavälissä. Päivän kestävä pääsykoe järjestetään Hyvinkäällä joko 20.11. tai
21.11.2018. Pääsykoe käsittää kirjallisen kokeen, henkilökohtaisen haastattelun, teknisen
työnäytetehtävän ja kuntotestin. Pääsykokeisiin hyväksytyille lähetetään kutsu sekä sähköpostilla
että kirjallisesti 2.11.2018 mennessä.
Opetus Hyvinkäällä alkaa 7.1.2019
Oppilaitoksessa noudatetaan kuuden (6) kuukauden molemminpuolista koeaikaa.
Lisätietoja ja hakemuslomakkeita
www.kone.fi tai
KONEen Teollisuusoppilaitos
PL 6 (Myllykatu 3, ovi 14), 05801 Hyvinkää
Puh. 020 475 2218 | e-mail: hannu.oksanen@kone.com
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KONEen Teollisuusoppilaitos
KONEen Teollisuusoppilaitos on Opetushallituksen valvonnan alainen ammatillinen erikoisoppilaitos,
joka kouluttaa ammattihenkilöitä KONEelle ja tarjoaa henkilöstölle teknistä jatkokoulutusta.
Oppilaitoksen omistaa KONE Hissit Oy. Oppisopimuskoulutuksen opetuohjelma vastaa KONEen
toiminnan vaatimuksia ja ne on laadittu jatko-opetukseksi yleisessä ammattioppilaitoksessa annetulle
opetukselle.

Opetuksen järjestely ja tavoitteet
Oppisopimuskoulutuksen runsas työharjoittelu antaa hyvät valmiudet suorittaa koulutuksen
tavoitteena oleva ns. hissiasentajan ammattitutkinto (2019 virallisesti: Koneasennuksen ja
kunnossapidon ammattitutkinto, hissiasennuksen osaamisala). Tutkinnon laajuus on 150
osaamispistettä. Ammattitutkinnon perusteisiin voi tutustua kaikille avoimessa Opintopolku.fi
palvelussa jonka verkkoosoite on: eperusteet.opintopolku.fi.
Koulutuksen alkuun painottuvat teoriaopinnot suoritetaan teollisuusoppilaitoksen tiloissa Hyvinkäälä
pääsosin talven ja kevään 2019 aikana. Työharjoittelu järjestetään KONEen asennus- ja
kunnossapitokohteissa eri puolilla Suomea. Koulutusajasta noin 70 % on työharjoittelua.

Oppilaiden palkat ja edut
Koko koulutusajalta maksetaan palkkaa - myös teoriaopintojen ajalta. Palkka perustuu
Metalliteollisuuden työehtosopimuksen mukaiseen oppilaspalkkaan, joka opetuksen alkaessa
on 8,16 €/h. Hyvä opiskelumenestys ja lisääntyvä työkokemus nostavat palkaa opiskelun edetessä.
Opetus ja siihen liittyvät materiaalit, välineet sekä työvaatteet ovat oppilaille maksuttomia.
Oppilaat kuuluvat KONEen työterveyshuollon piiriin. Lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi se
sisältää yleislääkäritasoiset sairaanhoitopalvelut. Oppilaat kuuluvat KONEen sairauskassan
jäsenyyteen. Sairauskassa myöntää sairauskuluista lisäetuuksia lakisääteisen
sairausvakuutuskorvauksen lisäksi.

Työhön sijoittuminen
Opetuksen hyväksyttävästi suorittaneille yhtiö pyrkii järjestämään työpaikan koulutusta vastaaviin
tehtäviin.

KONE Hissit Oy
KONE tarjoaa innovatiivisia hissi- ja 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.
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