
#VRgoesRatikka
Hae mukaan ratikan 

etujoukkoihin!

Tampereen Ratikan rekrytilaisuus
17.12.2019

#VRduuni #lajinsaensimmäinen



VR operoi Tampereen Ratikkaa, jonka liikennöinti alkaa 
elokuussa 2021.

Operointisopimus sisältää 10 vuoden liikennöinnin sekä sitä 
edeltävän, noin 2,5 vuoden kehitysvaiheen. Sopimuksen sisältyy 
myös 3 vuoden jatko-optio.

Parhaillaan käynnissä olevassa kehitysvaiheessa 
suunnitellaan tarkemmin liikennöinnin toteutus, kuten 
aikataulut, henkilöstökierto, koulutukset, koeajot, 
palvelukonsepti.

Suunnittelu tehdään allianssimallilla yhdessä Tampereen 
kaupungin ja Tampereen Raitiotie Oy:n kanssa. Ratikka tulee 
osaksi Tampereen seudun joukkoliikennettä, Nysseä.

Kohti uusia raiteita!



Ratikkaa rakennetaan 
kahdessa vaiheessa. 

Ratikan reitti 
kulkee läpi 
Tampereen



Tampereen Ratikassa on monta toimijaa
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Rekrytoimme nyt 10 liikenteenohjaajaa ja kesällä 2020 65 kuljettajaa. 

Lisäksi etsimme yhtä liikenteen suunnittelijaa.

Haku Tampereen Ratikan etujoukkoihin alkaa!



Kuljettajan tehtävien lisäksi liikenteenohjaaja

✓ huolehtii raitiovaunuliikenteen 
sujuvuudesta;

✓ ohjaa ja opastaa kuljettajia;

✓ valvoo, että työvuoroilla on tekijät;

✓ huolehtii raitiotien sähkönsyötön 
valvonnasta;

✓ selvittää erilaisia liikenteen 
poikkeustilanteita;

✓ tekee esimies- ja opetustehtäviä.

✓ ajaa ratikkaa turvallisesti ja täsmällisesti;

✓ opastaa asiakkaita;

✓ tekee kuljettamiseen olennaisesti liittyviä töitä, 
kuten vaunujen tarkastuksia, hiekoitusta ja 
kevyitä siivoustehtäviä;

✓ tekee mahdollisesti esimies- ja opetustehtäviä.

LiikenteenohjaajaRaitiovaunun kuljettaja

Etsinnässä lajinsa ensimmäiset



Mitä hakijalla pitäisi olla?

• Traficomin asettamien veturinkuljettajien terveydentila-

ja psykologisten soveltuvuus-vaatimusten 

(TRAFICOM/81078/03.04.02.01/2019) tulee täyttyä.

• Selkeä liikenneviestintä edellyttää hyvää kielitaitoa 

suomeksi.

• Ajaminen napakasti määritellyssä aikataulussa vaatii 

tarkkuutta, sääntöjen noudattamista ja hyvää 

paineensietokykyä.

• Epäsäännöllinen vuorotyö edellyttää sopeutumista 

erilaiseen työrytmiin.

• Ratikan asiakkaita ovat tamperelaiset arjen liikkujat, eli 

valmiutta asiakkaiden kohtaamiseen ja opastamiseen 

tulee olla.

• Ajokortti on oltava suoritettuna eikä taustalla saa olla 

vakavia liikennerikkomuksia.

• Taskusta pitäisi löytyä suoritettu toisen asteen tutkinto.



Traficomin asettamat veturinkuljettajien 

terveydentilan soveltuvuusvaatimukset
(TRAFICOM/81078/03.04.02.01/2019)

5.1 Neurologia

5.1.1 Epilepsia ja muut kouristuskohtaukset

5.1.2 MS-tauti

5.1.3 Parkinsonin tauti

5.1.4 Aivoinfarktin tai aivoverenvuoden jälkitila

5.1.5 Ohimenevä aivoverenkierron häiriö (TIA)

5.1.6 Menièren tauti ja toistuvat huimauskohtaukset

5.2 Diabetes

5.3 Uniapnea ja muut vireystilan häiriöt

5.4 Alkoholi, huumeet ja keskushermostoon vaikuttavat 

lääkeaineet

5.4.1 Alkoholi ja huumeet

5.4.2 Keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet

5.5 Kuulo

5.6 Näkö

5.7 Mielenterveyshäiriöt

5.8 Sydänsairaudet

5.8.1 Verenpaine

5.8.2 Sepelvaltimotauti

5.8.3 Rytmi- ja johtumishäiriöt, tromboembolia

5.8.4 Tajunnanmenetykset

5.8.5 Sydämen vajaatoiminta

5.8.6 Läppäviat

5.8.7 Perifeeriset valtimo- ja laskimosairaudet



Traficomin asettamat 
veturinkuljettajien 
terveydentila- ja psykologiset 
soveltuvuusvaatimukset
(TRAFICOM/81078/03.04.02.01/2019)

Arvioitavat psykologiset ominaisuudet:

• Kognitiiviset ja psykomotoriset kyvyt

• Käyttäytyminen ja persoonallisuus

• Motivaatio

• Vuorotyöhön sopeutuminen

• Paineensietokyky

• Tarkkaavaisuuden ylläpito

• Simultaanikapasiteetti

• Itsenäisyys

• Vuorovaikutus- ja viestintävalmiudet



Liikenteenohjaaja vastaa koko ratikkaliikenteen 
sujuvuudesta

Kuljettajavaatimusten lisäksi hakijoilta toivotaan
• työkokemusta mielellään logistiikan toimintojen ohjaamisesta;

• kykyä suoriutua useasta tehtävästä samanaikaisesti;

• kykyä toimia itsenäisesti ja harkiten myös paineen alaisena;

• esimiestaitoja. 

Liikenteenohjaajan koulutus

Kuljettajakoulutuksen lisäksi liikenteenohjaajan koulutus kattaa myös 

muita taitoja:

• Sähköturvallisuus SFS6002

• Liikenteenohjauskeskuksen laitteet

• Työnopastustaitoja

• Esimiestaitoja



17.12.2019–10.1.2020 hakuaika

10.–17.1. valinnat jatkoon hakemusten perusteella (n. 50 
henkilöä)

17.1–24.1. sähköinen kykytesti

24.1.–29.1. valinnat haastatteluihin (n. 30 henkilöä)

3.–21.2. henkilökohtaiset haastattelut

10.2.–1.3. soveltuvuustestit (n. 15 henkilöä)

17.2.–27.3. terveydentilatutkimukset (n. 15 henkilöä)

27.3. valinnat (n. 10 henkilöä)

Toukokuu → koulutus alkaa

Marraskuu → koeliikenne alkaa

Näin homma etenee



Mitä tarjoamme teille?

• JHL Rautatiealan työehtosopimus, 

Kaupunkiraideliikenne

• Tehtäväkohtainen palkkaus + henkilökohtainen osuus 

(heko) 0–18 %

• Raitiovaunun kuljettajan palkka 2029,42 /kk

• Liikenteenohjaajan palkka 2590,00 € /kk

• Työnantajana on VR Yhtymä Oy, ja tehtävä sijoittuu 

Matkustajaliikenteen Lähiliikenteen organisaatioon.

• Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus

• Tärkeimpänä: mahtava työyhteisö, jolla yli 150 vuoden 
kokemus raideliikenteen operoinnista!

Eazybreak: 

liikunnan ja kulttuurin 

harrastamisen tuki

Rautuki-Säätiö 

tukee henkilöstön 

lomanviettoa

Laaja 

työterveyshuolto

• VR:n henkilöstöedut (pl junavapaalippu)

Nysse-henkilökuntalippu



Kiitos!





Raitiovaununkuljettajakoulutus

www.tredu.fi
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TREDUSTA valmistuu 
vuosittain

Erikoisammattitutkinnot
330

Liikenne-esimiehet
35

2019

Ammattitutkinnot

620
Linja-autonkuljettajat 

80
Raitiovaununkuljettajat 

75

Perustutkinnot
2 900

Varastonhoitajat 
60

Kuljettajat 
240-250





Liikenteenohjaaja -koulutus

Raitiovaununkuljettajakoulutukseen tulossa 

tutkinnon perusteet tutkinnon osiin;

a) Kuljettajana toimiminen 40 osp

b) Kaupunkiraideliikenne 60 osp

Mahdollisuus suorittaa Lähiesimiehen 

ammattitutkinto

c) Lähiesimiehenä toimiminen, 70 osp

d) Kehittämistehtävä, 40 osp

SFS 6002 sähkötyöturvallisuuskoulutus

Hybridi –tutkinto on nimitys tutkinnosta, joka 

muodostuu useamman alan tutkinnon osista



Raitiovaununkuljettajakoulutus
- kesto 6 kk
- teoriakoulutuksen osuus 2 kk
- työssä oppiminen 4 kk

Liikenteenohjaajakoulutus

- kesto 1 vuosi, sisältää raitiovaununkuljettajakoulutuksen 6 kk
- lisäksi lähipäiviä 15 – 20 henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman

mukaan Lähiesimiehenä toiminen ja Kehittämistehtävä tutkinnon
osiin

Koulutuksesta ei voi olla pois !!!!!



Kuljetusalan ammattitutkinnon osat, jotka 

suoritetaan sekä liikenteenohjaaja- ja 

raitiovanunkuljettaja koulutuksessa

Raitiovaununkuljettajakoulutukseen tulossa tutkinnon 

perusteet tutkinnon osiin;

a) Kuljettajana toimiminen 40osp

b) Kaupunkiraideliikenne 60 osp

Jos opiskelijalla on Kuljetusalan perustason 

ammattipätevyys voimassa, hän voi suorittaa 

Kuljetusalan ammattitutkinnon

https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/6353032

https://www.youtube.com/watch?v=Qk0_054G1yw
https://eperusteet.opintopolku.fi/eperusteet-service/api/dokumentit/6353032


Yleistä oppisopimuksesta

Oppisopimus on määräaikainen työsuhde, jossa noudatetaan 

työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimusta (palkka, koeaika, 

vuosilomat yms.).



Yleistä oppisopimuksesta

Suurin osa opiskelusta on työpaikalla tapahtuvaa käytännönläheistä 

oppimista. Opiskeluun kuuluu myös tietopuolista koulutusta.



Raitiovaunuliikenteen liikenteenohjaajan oppisopimus

Kesto 6 kk

Alussa 2 kk teoriaosuus, jonka 
jälkeen loppukoe

Loppukokeen suorittaminen 
edellytys ajokoulutukseen 
pääsemiseen

3 kk koeaika

Kaksi ensimmäistä viikkoa 
palkattomia, mutta opiskelija 
oikeutettu siltä osin opinto-
sosiaalisiin etuuksiin: 
▪ Päiväraha 15€/päivä 

▪ Jos alaikäisiä lapsia huollettavana, 
perheavustus 17€/päivä

▪Matkakorvaus 0,20€/km, jos yli 10 km 
matkaa kotoa oppilaitokselle



Suoritetaan kaksi osaa kuljetusalan 
ammattitutkinnosta: 
▪ Kuljettajana toimiminen 

▪ Kaupunkiraideliikenteessä toimiminen

Sekä yksi osa lähiesimiehen 
ammattitutkinnosta: 
▪ Lähiesimiehenä toiminen 

Koulutus alkaa toukokuussa 2020 ja 
työ marraskuussa 2020

Liikenteenohjaajien haku on auki 
10.1. saakka. 

Keväällä 2020 aukeaa myös 
raitiovaununkuljettajien haku. 

Raitiovaunuliikenteen liikenteenohjaajan oppisopimus



KIITOS!

www.tredu.fi

Löydät meidät sosiaalisesta mediasta @treduofficial

https://www.facebook.com/treduofficial/
https://www.instagram.com/treduofficial/
https://twitter.com/treduofficial?lang=fi
https://www.youtube.com/channel/UC3KFpW9AUNKDZY6pZBfOT_Q
https://www.linkedin.com/school/tredu-tampereen-seudun-ammattiopisto/

