
Tule kehittämään osaamistasi 

Palvelulogistiikan ammattitutkinnossa 
(tilaus- ja toimitusprosessin hoitamisen 

osaamisala)

11.2.2021–31.3.2022

Haluatko ottaa haltuun organisaatiosi tilaus- ja 

toimitusprosessit? 

Haluatko saada kokonaisnäkemyksen tilaus- ja 

toimitusketjun kokonaisuudesta, ja osata 

suunnitella ja kehittää sitä itsenäisesti omassa 

organisaatiossasi?



Palvelulogistiikan 
ammattitutkinnon (150 osp) 
koulutuskokonaisuus 
oppisopimuksena koostuu

- Suunnitellusta ja ohjatusta 
työelämässä oppimisesta.

- Osaamistarpeesi mukaan 
valituista yhteisistä 
koulutuspäivistä sekä 
etäopiskelusta omassa tahdissa.

- Ohjaustapaamisista ja näyttöjen 
toteuttamisesta omassa työssä.

- Tarvitset nimetyn 
työpaikkaohjaajan tukemaan 
työelämässä oppimista. Hänellä 
tulee olla riittävästi aikaa ja hyvä 
motivaatio ohjaamiseesi. 

- Työpaikkaohjaaja käy kanssasi 
säännöllisesti ohjauskeskusteluja 
ja tukee sinua opintojen 
yhdistämisessä työtehtäviisi sekä 
seuraa kehittymistäsi. Hän voi 
toimia myös yhtenä tutkinnon 
(näyttöjen) arvioijana.

Koulutus on suunnattu

- Tilaus- ja toimitusketjun tai 
varastoinnin tehtävissä toimiville.

- Tilaus- ja toimitusketjun myynti-
tai asiakaspalvelutehtävissä 
toimiville.

- On tärkeää, että keskustelet 
koulutukseen hakeutumisesta 
etukäteen esihenkilösi kanssa.

Koulutus tarjoaa 

- Palvelulogistiikan ammattitutkinto 
antaa kattavan 
kokonaisnäkemyksen toimialasta 
sekä tilaus- ja 
toimitusprosesseista.

- Opit arvioimaan prosessien 
laatua omassa organisaatiossasi, 
havainnoimaan puutteita ja 
kehittämään prosesseja 
asiakasystävällisemmiksi, 
tehokkaammiksi ja 
taloudellisemmiksi.

- Koulutuksessa kehität myös omia 
vuorovaikutus- ja 
asiakaspalvelutaitojasi sekä 
vahvistat omaa myynti- ja 
asiakaspalveluosaamistasi.

- Kehität oman yksikkösi tai 
organisaatiosi tilaus- ja 
toimitusketjua laatimalla 
palvelulogistiikan 
kehittämissuunnitelman. 

Koulutuksen järjestäjänä toimii Stadin 
ammatti- ja aikuisopisto yhteistyössä 
Rastor-instituutin kanssa



Hakeutuminen Palvelulogistiikan AT:n 

oppisopimuskoulutukseen viimeistään 12.1.2021 

mennessä:

Hakulomakkeen täyttäminen

1. Ilmoittaudu osoitteessa https://sopimuspro.edu.hel.fi/default.aspx

2. Valitse ”Tavallinen/Virkamies” ja paina ”Jatka”

3. Valitse tietojen vastaanottajaksi ”Maiju Tyrkäs, koulutustarkastaja”

4. Oppisopimuskoulutus, johon haet: ”Palvelulogistiikan AT”

5. Täytä pyydetyt tiedot huolellisesti. Työkokemus lisätään ”Lisää uusi” –

linkistä.

6. Löydät lomakkeen täyttöohjeita sinisistä info-ympyröistä.

7. Yrityksen tilinumerotietoja ei tarvitse täyttää.

8. Lopussa olevaan Mahdolliset lisätiedot –kenttään kirjoita perustelut, 

miksi haet tähän koulutukseen ja kuittaus siitä, että esihenkilö puoltaa 

osallistumistasi tähän koulutusohjelmaan. Lisäksi merkitse alustavasti 

valitsemasi kaksi valinnaista tutkinnon osaa seuraavista: 

• Huolinta 40 osp

• Logistiikkapalvelun myynti ja asiakaspalvelu 40 osp

• Logistisen jakelupalvelun tuottaminen 40 osp

• Palvelulogistiikan kehittämissuunnitelman laatiminen 40 osp

• Perehdyttäminen ja työnopastaminen palvelulogistiikan tehtäviin 40 

osp

• Sähköisten logistiikkapalveluiden hoitaminen 40 osp

Tutkinnon perusteet ja ammattitaitovaatimukset:

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855071/reformi/rakenne

Lopuksi paina ”Lähetä tiedot”. Saat kuittauksen, kun lähetys on onnistunut.

https://sopimuspro.edu.hel.fi/default.aspx
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/3855071/reformi/rakenne


Haku- ja oppisopimusprosessi

A. Haun päätyttyä koulutuksen järjestäjä käy hakijoiden tiedot 

läpi ja varmistaa työtehtävien soveltuvuuden valittuihin 

tutkinnon osiin. 

B. Koulutuksen järjestäjä päättää valinnoista ja ilmoittaa kaikille 

hakijoille. Valituille lähetetään oppisopimuksen sähköinen 

alkukartoitus, joka on osa opintojen henkilökohtaista 

osaamisen kehittämissuunnitelmaa (HOKS). 

C. Henkilökohtaiset HOKS keskustelut järjestetään etäyhteyden 

kautta. Rastor instituutin kouluttaja sopii kanssasi 

keskusteluajan. Huom! Alkukartoitus tulee olla tehtynä ennen 

keskustelua.

D. Oppisopimuksen allekirjoituspäivä sovitaan 

oppisopimustoimen taholta.

Lisätietoja

Koulutustarkastaja Maiju Tyrkäs (hakeutuminen ja 

oppisopimusasiat) Stadin ammatti- ja aikuisopisto 

oppisopimuspalvelut, maiju.tyrkas@hel.fi, 040 660 4116

Kouluttaja Hannu Juka (tutkinnon ja koulutuksen sisältö) 

Rastor-instituutti, hannu.juka@rastorinst.fi 040 7291663

mailto:maiju.tyrkas@hel.fi
mailto:hannu.juka@rastorinst.fi

