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HISSIASENTAJAN REKRYKOULUTUS
TAITOTALO HELSINKI, Kaarnatie 4, 00410 Helsinki
Haluatko itsenäisen ammatin hyvillä tulevaisuuden näkymillä ja kilpailukykyisillä eduilla? Hae
Hissiasentajan RekryKoulutukseen! Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät hissien
asentamisen, modernisoinnin ja kunnossapidon työtehtäviin mukana oleviin hissialan yrityksiin.
Tämän ohjelman kautta työntekijöitä etsivät Lift24, Onelift, Suomen Hissiurakointi Oy, Otis ja
Schindler.
Neljä hyvää syytä kouluttautua hissiasentajaksi
1. Hissiasentajan työ on itsenäistä
Työkohteet vaihtelevat uudisrakennuksista remonttikohteisiin ja valmiiden hissien
kunnossapitoon. Hissit voivat sijaita asuintaloissa tai toimitiloissa. Hissi voi olla tavara- tai
henkilöhissi, tai autohissi. Hissejä on todella monenlaisia ja -merkkisiä.
2. Hissiasentajan työ on monipuolista
Hissiasentaja kokoaa ja asentaa hissin korikehyksen ja korin, asentaa ja säätää korin ovet, asentaa
vetopyöräkoneiston tai nostosylinterin, hydraulikoneiston ja putkiston, vastapainon,
köysipyörästön, köydet, nopeudenrajoittimen ja turvalaitteet.
Asennustyön lisäksi tehtäviin kuuluvat lisäksi tarkastusmittaukset, työmaalla tarvittavien siirto- ja
nostolaitteiden hankkiminen. Myös ohjauskeskuksen asentaminen, konehuoneen
sähköasennukset, korin sähköasennukset sekä kuilun antureiden ja sähkölaitteiden asennukset
tuovat vaihtelevuutta työtehtäviin.
Hissin valmistuttua alkaa koko hissin toiminta-ajan kestävä huolto- ja kunnossapitotyö, jonka
päätteeksi tulee aika modernisoida koko hissi. Kaikki vaiheet tarjoavat paljon vaihtelevaa työtä
hissiasentajalle.
3. Koulutus on melko lyhyt
Koulutus kestää vain noin 6 kk ja sisältää runsaasti käytännön harjoittelua. Koulutuksen jälkeen
opiskelijalla on jalka tukevasti hissiyrityksen oven välissä ja hyvät mahdollisuudet jatkaa
kouluttautumista ja työntekoa esimerkiksi oppisopimuksella.
4. Alalla on hyvä työllisyystilanne
Hissiasentajien ainoa tutkinto on Koneasennuksen ja kunnossapidon ammattitutkinto,
Hissiasennuksen osaamisala, eikä siihen voi valmistua nuorisopuolelta eli ammattioppilaitoksesta.
Hissiasentajia eläköityy kovalla tahdilla, joten yrityksissä voi olla jopa työvoimapulaa.
Hissiasentajilla onkin mahdollisuus paitsi turvalliseen työtilanteeseen myös hyvään ansiotasoon
etuineen. Lisäksi alan etenemismahdollisuudet ovat hyvät, asentajasta voi edetä työnjohtajaksi,
myyntihommiin tai vaikka aluepäälliköksi.
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Millaisia osaajia haemme?
Olet suorittanut sähköasentajan perustutkinnon tai osatutkinnon tai hankkinut muuten vastaavat
taidot, jonka lisäksi sinulla on vähintään B-luokan ajokortti. Olet kiinnostunut koneista ja laitteista,
sekä motivoitunut oman osaamisesi kehittämiseen. Koulutus toteutetaan suomen kielellä, joten
sinulta odotetaan lisäksi hyvää suomen kielen taitoa. Myös riittävä fyysinen kunto on tarpeen, sillä
hissiasentajan työ voi olla on ajoittain fyysistä.
Koulutus antaa sinulle
• hissiasentajan työssä tarvittavat perusvalmiudet
• käsityksen hissialan työmahdollisuuksista, mahdollisuuden tutustua alaan tarkemmin, saada
käytännön työkokemusta ja arvioida omaa soveltuvuuttasi alalle
• ajankohtaista tietoa hissitekniikasta sekä käytettävistä laitteista ja koneista
• alalla vaadittavat korttikoulutukset
Aikataulu ja sisältö
RekryKoulutus toteutetaan ajalla 6.9.2021-2.3.2022. Koulutus sisältää 75 päivää lähiopetusta ja 48
päivää työssäoppimista. Koulutus on osallistujalle maksuton.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

1. lähijakso, 6.9.-8.10.2021
1. työharjoittelu, 11.10.-22.10.2021
2. lähijakso, 25.10.-5.11.2021
2. työharjoittelu, 8.11.-12.11.2021
3. lähijakso, 15.11.-10.12.2021
3. työharjoittelu, 13.12.-21.12.2021
4. lähijakso, 27.12.2021.-7.1.2022
4. työharjoittelu, 10.1-21.1.2022
5. lähijakso, 24.-28.1.2022
5. työharjoittelu, 31.1.-17.2.2022
6. lähijakso, 21.2.-25.2.2022
6. työharjoittelu, 28.2.-2.3.2022

Lähijaksojen sisällöt:
• Työelämävalmennus, orientaatio
• Hissialan perustiedot
• Työturvallisuus
• Vianhaku ja piirikaavion luku
• Hissin modernisointi
• Sähkötekniikkaa hissimausteilla
• Mekaniikka ja kunnossapito
• Moottorikäytöt
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Hissihydrauliikka
Korttikoulutukset, hissityöturvallisuuskoulutus

Hae mukaan!
Koulutushakemuksen pääset täyttämään sivun alalaidassa olevan Hae tähän koulutukseen painikkeen kautta. Voit myös jättää paperihakemuksen
TE-toimistoon/kuntakokeilun toimipisteeseen (koulutusnumero on 699985). Mikäli täytät
sähköisen hakemuksen ilman vahvaa tunnistautumista (esim. verkkopankkitunnukset), sinun tulee
vahvistaa hakemuksesi henkilökohtaisesti TE-toimistossa/kuntakokeilun toimipisteessä ennen
hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata verkkopalvelussa www.tepalvelut.fi > Oma asiointi > Työvoimakoulutus.
Esivalinta tehdään hakemusten perusteella, joten kerrothan hakemuksessa osaamisestasi sekä
miksi haet juuri tähän koulutukseen. Esivalinnasta vastaava Uudenmaan TE-toimisto valitsee
hakemusten perusteella sopivimmat hakijat kouluttajan ja mukana olevien yritysten
valintaprosessiin, jonka jälkeen kouluttaja ja yritykset haastattelevat hakijat ja tekevät lopullisen
opiskelijavalinnan.
Huomioithan, että jättämällä koulutushakemuksen sitoudut osallistumaan valintaprosessiin ja
aloittamaan koulutuksen, mikäli tulet siihen valituksi. Mikäli perut koulutukseen osallistumisen
ilman pätevää syytä, TE-toimisto selvittää oikeutesi työttömyysetuuteen (TTL 2 a luku 12 §).
Kysy lisää!
Lisätietoa koulutusohjelmasta saat Margit Ojaselta: p. 050 374 2191, margit.ojanen@taitotalo.fi
Lisätietoja koulutukseen hakemisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista
etuuksista saat Koulutusneuvonnasta: p. 0295 020 702 (ma-pe klo 9.00-16.15) tai
www.facebook.com/koulutusneuvonta
Tässä koulutuksen hakulinkki
HissiRekrykoulutuksessa mukana olevat yritykset:
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