
Meillä tehdään #ammattilaisia

Haluatko olla yksi meistä?

John Deere  
– mekaanikoksi

oppisopimuksella
Hankkija Oy ja TTS Työtehoseura kouluttavat 

yhteistyössä John Deere -koneisiin perehtyneitä 
maatalouskoneasentajia Hankkija Oy:n 

huoltoverkoston palvelukseen 

Oletko uusi John Deere -mekaanikkomme?
Olet oikea henkilö, jos olet kiinnostunut tekniikasta ja tunnet halua työskennellä erilaisten koneiden ja laitteiden 
parissa. Käsillä tekeminen on Sinulle luontaista, mutta et kaihda myöskään tietotekniikkaa ja tietokoneella työs-
kentelyä. John Deere -mekaanikkona kohtaat asiakkaita sekä korjaamolla että maatiloilla ja siksi arvostamme 
taitoa ja kykyä keskustella asiakkaidemme kanssa. 

Olet voinut suorittaa aiemmin teknisen alan opintoja tai Sinulla voi olla työn tai harrastusten kautta hankittua 
osaamista esimerkiksi autoista, työkoneista tai sähkötekniikasta. Kokemus ja tausta eivät ratkaise, vaan halu, 
motivaatio ja kiinnostus mekaanikon tehtäviä kohtaan. Edellytämme koulutukseen valittavalta vähintään  
B-ajokorttia sekä soveltuvuutta alan tehtäviin.  

Miksi kannattaa hakea John Deere -mekaanikoksi?

John Deere -mekaanikkokoulutus on erinomainen tapa työllistyä uuteen ammattiin kansainvälisen merkkibrän-
din mekaanikkona. Suoritat koulutuksen aikana virallisen tutkinnon: maatalousalan ammattitutkinnon, 
maatalousteknologian hyödyntämisen osaamisalan. 

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus ja koulutuksen ajalta maksetaan työehtosopimuksen mukaista 
palkkaa. Koska huoltokorjaamoja on ympäri Suomea, työpaikka voi löytyä toivomaltasi paikkakunnalta tai 
sen lähettyviltä. 

Koulutuksen aikana saat kattavan perusosaamisen John Deere -traktoreiden huolloista, korjauksista sekä 
diagnoositietojärjestelmien käytöstä. Suurin osa koulutuksesta tapahtuu huoltokorjaamolla osaavan työpaikka-
kouluttajan ohjauksessa, joten se sopii hyvin henkilölle, joka pitää käytännön läheisestä oppimisesta.



Mitä koulutus sisältää ja miten se on järjestetty?

Koulutukseen haku on avoinna 15.8.2019 asti. Opiskelijavalinnat ja oppisopimukset tehdään 31.8.2019 
mennessä. Koulutus alkaa syyskuun ensimmäisellä viikolla 2019 ja päättyy elokuussa 2021. Lähiopetusjaksot 
järjestetään TTS Työtehoseuran Rajamäen toimipisteessä Nurmijärvellä, osoitteessa Kiljavantie 6, 05200 
Rajamäki.

Koulutuksen kesto on 24 kk, josta lähiopetusta on enintään 30 päivää. Opintojen pituuteen vaikuttavat 
aiempi koulutus, osaaminen ja työkokemus, jotka huomioidaan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämisen 
suunnitelmassa (HOKS). 

Koulutus antaa kattavan tieto- ja taitopohjan John Deere -mekaanikon ammattiin:

Maataloudessa toimiminen ja työpaikalla 
tarvittavat luvat ja kortit
• Maatalouden lait ja määräykset pääpiirteittäin 
• Asiakaspalvelu
• Hätäensiapu
• Tulityökortti
• Työturvakortti

Maatalouskoneiden huolto ja korjaus
• John Deere Puimurit
• John Deere Täsmäviljelylaitteet, AMS
• Väderstad -tuotteet
• Amazone -tuotteet
• Krone -tuotteet
• John Deere Ympäristön / Kiinteistönhoitokoneet

Traktorin huolto ja korjaus
• Hydrauliikan perusteet
• Hydrauliikan mittaukset ja sovellus
• Sähkötekniikan perusteet
• Sähkötekniikan sovellus ja mittaukset
• Service Advisor, Parts Advisor ja CCMS
• Direct Drive -vaihteistot

Miten löydän oppisopimuspaikan?

Parhaiten löydät sopivan oppisopimuspaikan tutustumalla Hankkija -huoltoverkoston yrityksiin. 
Erityisesti tarvetta uusille mekaanikoille on Oulun-, Iisalmen-, Siilinjärven-, Kuopion-, Joensuun-, Etelä-
Pohjanmaan ja Turun alueilla. Toimipisteiden yhteystiedot löytyvät täältä: https://www.tts.fi/
koulutustarjonta/tyokoneet/maatalouskoneasentaja

Voit kysyä lisää oppisopimuksesta Ari Pekkolalta: ari.pekkola@tts.fi tai 046 922 1101. 

Lisätietoja

TTS Työtehoseura, Ari Pekkola  
ari.pekkola@tts.fi tai 046 922 1101

Hankkija Oy, Hannu Kenttämies  
hannu.kenttamies@hankkija.fi tai 010 768 3079 

Miten koulutukseen hakeudutaan? 

Hakeudu koulutukseen 15.8.2019 mennessä osoitteessa:  
https://www.tts.fi/koulutustarjonta/tyokoneet/maatalouskoneasentaja




