
Usein esitetyt kysymykset liikenneohjaajakoulutuksesta ja rekrytoinnista koulutukseen. 

1. Millä aikataululla liikenneohjaajakoulutuksen 

rekrytointiprosessi etenee? 

• Vuoden 2023 koulutuksen hakuaika on 8.9.-9.10.2022. Koulutus alkaa 1.2.2023. 

• Liikenneohjaajakoulutuksen rekrytointiprosessi koostuu useasta eri osasta:  

o Psyconin järjestämät kykytestit ja Terveystalon terveystarkastukset viikoilla 

43-44.  

o Koulutukseen valittavasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella 

henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).  

▪ Selvityksessä tarkastellaan esimerkiksi sitä, onko ihminen syyllistynyt 

rikoksiin tai onko hänellä taloudellisia vaikeuksia, jotka voisivat altistaa 

hänet painostukselle tai muulle epäasialliselle vaikuttamiselle.  

▪ Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista 

löytyy tarkempia tietoja osoitteessa http://www.supo.fi . 

• Haastatteluja tehdään jo hakuaikana, kuitenkin viimeistään viikoilla 41-42 

paikkakunnasta riippuen. Haastatteluita järjestetään Helsingissä, Tampereella, 

Kouvolassa ja Oulussa. 

•  Päätökset koulutukseen valittavista opiskelijoista alustavasti viikolla 49-50 

 

2. Minkälainen on hakuvaiheessa suoritettava www-

pohjainen kykytesti, johon osa hakijoista kutsutaan? 

• Osana rekrytointiprosessia järjestetään sähköinen verkkopohjainen 

tiedonkäsittelyvalmiuksien testi jatkoon valikoituneille hakijoille. Tällä arvioidaan 

liikenneohjaajan tehtävässä vaadittavia valmiuksia ja ominaisuuksia.  

• Testikokonaisuudessa on mukana mm. loogista päättelykykyä, keskittymiskykyä ja 

oppimisvalmiuksia kartoittavia osatestejä, joiden tuloksia hyödynnetään 

soveltuvimpien hakijoiden valinnassa.  

• Käytännön ohjeistuksen tehtäviin saat tarkemmin siinä vaiheessa, kun sinut on 

valittu eteenpäin hakijoiden joukosta.  

3. Kuinka kauan koulutus kestää ja milloin se alkaa? 

• Koulutus kestää noin 7 kuukautta, joista ensimmäiset noin kaksi kuukautta on 

teoriaosuutta. Tarkat päivämäärät ja koulutuspaikka ilmoitetaan viimeistään 

valintailmoituksen yhteydessä.  

• Koulutus alkaa 1.2.2023 

http://www.supo.fi/


4. Missä koulutus järjestetään? 

• Koulutuspaikka ilmoitetaan viimeistään valintailmoituksen yhteydessä, mutta 

pääsääntöisesti opiskelijat sijoittuvat työssäoppimisjaksolle siihen 

liikenteenohjauskeskukseen, johon ensisijaisesti hakevat. Teoriaosuus järjestetään 

kaikille opiskelijoille samalla paikkakunnalla työssäoppimisjakson sijainnista 

riippumatta. Aiempina vuosina teoriaosuus on järjestetty Tampereen 

liikenteenohjauskeskuksessa, mutta tarkka sijainti vahvistetaan lähempänä 

koulutuksen alkua.  

5. Mitä koulutus sisältää? 

• Koulutus sisältää perehdytysjakson, teoriaopetusta (esim. viestintä, 

liikenneturvallisuus, turvalaitokset, ratatekniikka ja matkustajainformaatio), 

itseopiskelua ja käytännön työnopastusta ohjauskeskuksissa sekä osaamisen 

varmistamista.   

• Koulutuksesta vastaavat pääasiassa Fintraffic Raiteen henkilöstöön kuuluvat 

kouluttajat. Lisäksi käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita pienemmissä 

asiakokonaisuuksissa. 

 

6. Miten majoittuminen järjestetään koulutusaikana? 

• Opiskelija etsii ja kustantaa majoituksen opiskelujen ajalle itse.  

7. Saanko opintoihin tukea? 

• Opintoihin voi hakea Kelan opintotukea.  

• TE-toimiston omaehtoisen opiskelun työttömyystukea voi hakea tietyin ehdoin. Ikää 

pitää olla vähintään 25 vuotta. Tukea kannattaa kysyä omasta lähimmästä TE-

toimistosta.  

8. Onko koulutus tai osa koulutuksesta palkallista? 

• Koulutusajalta ei makseta palkkaa.  

9. Kuinka monta opiskelijaa koulutukseen valitaan? 

• Opiskelijamäärään vaikuttaa ohjauspalveluiden resurssitarve, mutta tähtäämme 

rekrytoinneilla myös tulevaisuuteen. Alustavien arvioiden mukaan koulutukseen 

valitaan noin 20 opiskelijaa.  



10. Onko erityisiä asioita tai seikkoja, jotka vaikuttavat 

oppilasvalinnoissa? 

• Edellytyksenä on vähintään 18 vuoden ikä, riittävä suomen kielen taito, vähintään 

ammatillinen tutkinto sekä kokemusta työelämästä yhteensä vähintään 1 vuosi.  

• Liikenneohjaajan tulee olla valmis tekemään kolmivuorotyötä.  

• Vahva tavoite- ja tarve on liikenteenohjauksen asiantuntijatyölle. Rekrytoinnissa 

painopistealueemme tulee olemaan henkilöissä, joilla löytyy ominaisuuksia siirtyä 

liikenteenohjaustyöstä asiantuntija ja mahdollisesti esihenkilötehtäviin lyhyenkin 

liikenteenohjauskokemuksen jälkeen. 

• Rekrytointi tähtää tulevaistuuteen ja paikkasidonnaisuuden merkitys vähenee vuosi 

vuodelta tekniikan kehittyessä. 

11. Miksi hakuprosessissa tehdään perusmuotoinen 

turvallisuusselvitys? 

• Ohjauspalvelukeskukset ovat korotetun turvallisuusluokituksen tiloja, josta syystä 

niissä työskenteleville tehdään perusmuotoinen turvallisuusselvitys.  

12. Minkälaista on liikenneohjaajan työ? 

• Saat lisätietoa liikenteenohjauksesta ja liikenneohjaajan työstä tutustumalla 

sivuihimme osoitteessa https://www.fintraffic.fi/fi.  

13. Tarjotaanko valmistuville liikenneohjaajille 

työsuhdetta? 

• Liikenneohjaajan pätevyyden saavutettuasi tarjoamme sinulle työsuhdetta Fintraffic 

Raiteessa.  

• Liikenneohjaajilla on mahdollisuus työllistyä joko Helsinkiin, Tampereelle, Kouvolaan 

tai Ouluun.  

• Rekrytointi tähtää tulevaistuuteen ja paikkasidonnaisuuden merkitys vähenee vuosi 

vuodelta tekniikan kehittyessä. 

14. Mitkä ovat liikenneohjaajan 

terveydentilavaatimukset? 

• Liikenneohjaajana voi toimia vain henkilö, jolla on riittävät fyysiset ja henkiset 

toimintaedellytykset kyseiseen tehtävään.  

https://www.fintraffic.fi/fi


• Liikenneohjaajan terveydentilaa seurataan määräaikaistarkastuksin ja terveydentilan 

muuttuessa erillisillä tarkastuksilla.  

• Terveydentila vaatimuksista voit lukea lisää Traficomin sivuilta.  

 

https://asiointi.traficom.fi/omatrafi-formservlet-web/lomake/ohje15

