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PERUSTUTKINNOT
Ammatillisen perustutkinnon suorittaneena sinulla on ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja
taidot. Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.
Tutkintoon sisältyy työpaikalla järjestettävää koulutusta, joka järjestetään koulutussopimuksena tai
oppisopimuksena. Suoritat ammatillisen koulutuksen näytöillä, osoittamalla ammattitaitoasi käytännön
työtehtävissä pääosin työpaikoilla. Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja
yliopistoihin.
Perustutkintojen syksyn aloituspäivät ovat 14.08.2018 ja 22.10.2018, myös joustava aloitus on mahdollista.
Ajoneuvoasentaja, autoalan perustutkinto
Ajoneuvoasentajan opinnoissa keskitytään auton huoltamiseen
ja korjaamiseen. Osaamista täydennät sähköalan, voimansiirron
ja raskaan kaluston tekniikan opiskelulla.
Artesaani, taideteollisuusalan perustutkinto,
keramiikka-ala
Artesaaniopinnoissa opit keramiikka-alan eri tekniikat.
Esimerkiksi primitiivitekniikat, käsinrakennus, dreijaus, kipsija sarjavalutekniikat tulevat sinulle tutuiksi. Harjoitustöinä
valmistat taidekäsityötuotteita ja käyttöesineitä.
Tekniikkaharjoittelun rinnalla opit tuotesuunnittelua ja alan
materiaalioppia.
Datanomi, tieto- ja viestintätekniikanperustutkinto
Datanomiopinnoissa opit toimimaan tieto- ja viestintätekniikan
palvelutehtävissä eli kouluttamaan, avustamaan ja
neuvomaan yrityksen muita työntekijöitä tai asiakkaitasi.
Opintojen aikana opettelet ohjelmoimaan, tuottamaan
sähköisiä verkkopalveluita sekä perustamaan, ylläpitämään ja
kehittämään tietoverkkoja. Tutustut myös peliohjelmointiin.
Elintarvikkeiden valmistaja, elintarvikealan perustutkinto
Elintarvikealan opinnoissa opit elintarvikkeiden valmistamista
ja valmistustekniikoiden ja –prosessien kehittämistä.
Elintarvikkeiden varlmistajana osaat valmistaa, pakata ja
varastoida elintarvikkeita.
Kiinteistönhoitaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen
perustutkinto
Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia
kiinteistöpalvelualan monipuolisissa tehtävissä kuten,
kiinteistön hoito ja valvonta, LVI-järjestelmien hoito, kiinteistön
toimintakunnon arviointi ja ulkoalueiden hoito.
Kokki, ravintola- ja cateringalan perustutkinto
Kokin opinnoissa opit ruoanlaiton saloja. Keskeinen osa
opetusta on raaka-aineiden tuntemus ja niiden käsittelytaito.
Opintojen edetessä opit tekemään erilaisia ruokia tutuista
arkiruoista eri ruokakulttuurien herkkuihin ja à la carte
-annoksiin.
Koneistaja, kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
Tutkinnon suorittaneena osaat lukea piirustuksia ja tehdä
niiden mukaisia osia ja koneita eri metalleista. Osaat sorvata,
porata, jyrsiä ja hioa. Osaat myös käyttää tietokoneavusteisia
suunnittelu- ja ohjelmointiohjelmia sekä osaat NC-sorvauksen
ja –jyrsinnän perusteet.
Leipuri-kondiittori, elintarvikealan perustutkinto
Koulutus painottuu ruoka- ja kahvileipien valmistukseen sekä
konditoriatuotteiden ja leipomoeinesten valmistukseen. Myös
ravitsemus- ja hygieniaosaaminen ja taloudellisuuden opettelu
ovat opinnoissasi keskeisellä sijalla.
Levyseppähitsaaja, kone- ja tuotantotekniikan
perustutkinto
Levyseppähitsaaja osaa lukea piirustuksia ja tehdä niiden
mukaisia osia ja koneita. Opit perusteet ohutlevytöistä

ja kappaleiden hitsaustöistä sekä niihin kuuluvista
viimeistelytöistä. Opit myös tekemään poraus- ja hiontatöitä.
sekä levytöissä käytettyjen NC-koneiden käytön perusteet
Lihatuotteiden valmistaja, elintarvikealan perustutkinto
Lihatuotteiden valmistajana osaat leikata lihaa ja valmistaaa
erilaisia lihavalmisteita. Myös ravitsemus- ja hygieniaosaaminen
ja taloudellisuuden opettelu ovat opinnoissasi keskeisellä
sijalla.
Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Tutkinnon suorittaneella on monipuolinen osaaminen
sosiaali- ja terveydenhuollon hoito-, huolenpito-, kuntoutusja kasvatus- sekä ohjaustehtävistä. Koulutus on tarkoitettu
alalle aikoville, jo alalla työskenteleville ja ammatinvaihtajille,
jotka ovat kiinnostuneita ihmisläheisestä työstä erilaisten
asiakasryhmien parissa.
Maalari, pintakäsittelyn perustutkinto
Maalariopinnoissa opit maalaamaan ja työstämään erilaisia
rakennusten pintoja. Opit korjaus- ja uudisrakennusmaalausta
ja ulkomaalausta. Opit myös tapetoimaan, tasoittamaan ja
laatoittamaan.
Mediapalvelujen toteuttaja, media-alan ja kuvallisen
ilmaisun perustutkinto
Mediapalvelujen toteuttajan opinnoissa opit valokuvaamista,
videoimista sekä kuvan, videon ja äänen käsittelyä. Opit myös
tuottamaan visuaalisia sisältöjä julkaisuja ja markkinointia
varten. Opintoihisi kuuluu lisäksi väri-, typografia ja
sommitteluopintoja.
Merkonomi, liiketoiminnan perustutkinto
Merkonomiopinnoissa opit kohtaamaan ja palvelemaan
asiakkaita, myymään sekä markkinoimaan – sekä kasvokkain,
sähköisesti että vierailla kielillä. Yrittäjyys on vahvasti mukana
kaikissa opinnoissa.
Putkiasentaja, talotekniikan perustutkinto
Putkiasentajan opinnoissa keskityt lämmitystekniikkaan ja
putkistoihin. Opit asentamaan käyttövesi- ja viemärijärjestelmiä
sekä hitsaamaan putkia.
Suunnitteluassistentti, teknisen suunnittelun
perustutkinto
Suunnitteluassistentin opinnoissa opit teknisen piirtämisen
perusteet rakennus-, sähkö- ja lvi-alueilta. Perehdyt myös
syvällisemmin konetekniseen suunnitteluun.
Sähköasentaja, sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
Sähköasentajan opinnoissa opit sähkötekniikan ja
elektroniikan perusteita. Oppimisesi kohteena on rakennusten
sähköistykseen, kuten tv-, radio-, puhelin- ja dataverkkoihin,
liittyvät asiat. Myös hälytys- ja valvontajärjestelmät kuuluvat
opintoihisi.

Talonrakentaja, rakennusalan perustutkinto
Tutkinnon suorittanut osaa rakentamisen perustaidot. Voit
opiskella kiinnostuksesi mukaan kirvesmiestöitä, muurausta,
laatoitusta tai betonointia ja raudoitusta.
Tarjoilija, ravintola- ja cateringalan perustutkinto
Tarjoilijan opinnoissa opit tarjoilun perussääntöjä ja asiakkaan
kohtaamista. Asiakaspalvelu, anniskelumääräykset ja
tuotetuntemus ovat myös keskeisiä opiskeltavia asioita, kuten
myös tapakulttuuri, kattaminen ja erilaisten tilaisuuksien
järjestäminen.

Varastonhoitaja, logistiikan perustutkinto
Koulutuksen suuntautumisena on materiaalinkäsittely. Koulutuksen pääsisältöjä ovat materiaalien vastaanotto ja tunnistus,
lajittelu, säilytys, työkoneiden käyttö ja huolto, yritystoiminnan
peruskäsitteet sekä asiakaspalvelu.
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, logistiikan perustutkinto
Yhdistelmäajoneuvonkuljettajana saat kuljetusalan perustason
ammattipätevyyden. Asiakastöiden ja työssäoppimisien kautta
opit kuorma-auton tavarankuljetusta ja työkoneiden käyttöä ja
huoltoa. Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan opinnoissa suoritat
useita erilaisia kortteja ajokorteista ammattipätevyyskorttiin.

Lisätiedot ja hakeutuminen
www.lhkk.fi/koulutushaku

AMMATTITUTKINNOT
Ammattitutkinnon suorittaneella on alan ammattityöntekijältä edellytetty ammattitaito. Ammattitutkinto on
tarkoitettu henkilölle, joka on hankkinut alan peruskoulutuksen tai hankkinut vastaavan osaamisen työelämässä.
On suositeltavaa, että olet työskennellyt alalla ammatillisen perustutkinnon jälkeen vähintään kolme vuotta
ennen kuin hakeudut suorittamaan saman alan ammattitutkintoa. Ammattitutkintoa suorittamaan voit hakeutua
ilman ammatillista perustutkintoa, jos sinulla on tarvittava osaaminen hallussa.
Syksyn yleiset aloituspäivät ovat 03.09. 2018 ja 22.10.2018, mikäli toisin ei mainita.
Opinnot voit aloittaa myös joustavasti.
Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinnon
osatutkinto, perusosaaminen (10.09.2018)
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on raskaan kaluston
tai työkoneen ajokokemusta sekä kiinnostusta laajentaa
osaamistaan nostoalan työtehtäviin.
Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinnon
osatutkinto, kuormausnosturin käyttö asennustyössä
(28.09.2018 ja 02.11.2018)
Koulutus antaa pätevyyden yli 25 tm kuormausnosturin
käyttöön asennustöissä.
Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto
Koulutus sopii lihatuotteiden tai elintarvikkeiden jalostuksesta
kiinnostuneille, alan perustutkinnon suorittaneille ja/tai alan
kokemusta omaaville
Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
Koulutus sopii teollisesta liha- ja elintarviketyöstä
kiinnostuneille, alan perustutkinnon suorittaneille ja/tai alan
kokemusta omaaville.
Isännöinnin ammattitutkinto
Päivitä osaamisesi isännöintialalla ja pätevöidy isännöitsijäksi.
Tutkinnon suorittaja voi toimia asunto-osakeyhtiön,
vuokrataloyhtiön tai teknisen isännöinnin parissa tai olla
hakeutumassa näihin tehtäviin.
Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon osatutkinnot,
yhteistyö perheen ja läheisten kanssa (20.09.2018) ja
ammatillinen toiminta kehitysvamma-alalla (15.11.2018)
Koulutus on suunnattu sinulle, joka työskentelet
esimerkiksi: kehitysvammaisten asumisyksikössä, työ- tai
päivätoimintakeskuksessa, päivähoidon erityisryhmässä tai
oppilaitoksen erityisryhmässä ja haluat laajentaa ja päivittää

kehitysvamma-alan osaamistasi. Koulutuksen avulla kartutat
taitoasi tukea, hoitaa ja ohjata kehitysvammaista henkilöä ja
hänen läheisiään eri tilanteissa, elämänvaiheissa sekä erilaisissa
toimintaympäristöissä.
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen
ammattitutkinto (10.10.2018)
Koulutus on suunnattu sinulle, joka olet kiinnostunut
työskentelemään koulussa, päivähoidossa tai erityistä
tukea tarvitsevien ihmisten kanssa. Koulutuksessa kartutat
taitoasi tukea, ohjata ja kasvattaa erityistä tukea tarvitsevaa
oppilasta eri tilanteissa, erilaisissa elämänvaiheissa ja
toimintaympäristöissä.
Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon
osatutkinto, kulttuurien moninaisuus ohjaustyössä
(08.08.2018)
Koulutus on tarkoitettu lasten ja nuorten parissa
työskenteleville. Tutkinto sopii alan ammattilaisille, jotka
haluavat kehittää ja parantaa omaa osaamistaan erityistä
tukea tarvitsevien lasten ohjauksessa ja heidän perheiden
tukemisessa.
Leipomoalan ammattitutkinto
Koulutus sopii leipomo- ja konditoriatyöstä kiinnostuneille alan
perustutkinnon suorittaneille ja/tai alan kokemusta omaaville.
Leipomoteollisuuden ammattitutkinto
Koulutus sopii teollisesta leipomotyöstä kiinnostuneille,
alan perustutkinnon suorittaneille ja/tai alan työkokemusta
omaaville.

Levytekniikan ammattitutkinto
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka haluavat kouluttautua
kone- ja metallialalle levy- ja hitsausalan ammattilaisiksi.
Koulutukseen voidaan ottaa uusia alalle aikovia ja jo alalla
toimineita täydennyskoulutuksen tarpeessa olevia. Voit
suorittaa koulutuksen aikana hitsauksen pätevyyskokeita.
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Koulutus sopii eri toimialoilla työskenteleville työryhmän
jäsenenä toimiville lähiesimiestyön tekijöille. Tavoitteena on
vahvistaa esimiesosaamista työryhmän johtajana. Koulutus ja
tutkinto tukevat esimiesaseman haltuunottoa.
Myynnin ammattitutkinto
Koulutus soveltuu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita
vastuullisista myyntitehtävistä tai toimivat jo alalla.
Koulutuksen ja tutkinnon avulla kehität myyntitaitojasi sekä
työpaikkasi myyntitoimintoja.
Perhepäivähoitajan ammattitutkinto (12.09.2018)
Koulutus on tarkoitettu kasvatus- ja ohjaustyössä
työskenteleville henkilöille, jotka haluavat syventää
osaamistaan ja suorittaa tutkinnon.
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
Koulutuksen suorittaminen antaa valmiuksia suunnitella ja
toteuttaa puhdistuspalveluja erilaisissa asiakaskohteissa.
Sihteerin ammattitutkinto
Koulutus soveltuu erilaisissa assistentin, koordinaattorin ja
sihteerin tehtävissä jo toimiville tai tehtäviin tähtääville, jotka
haluavat päivittää tietonsa ja taitonsa sekä kehittää ja laajentaa

osaamistaan. Lähiopetuspäivien ja verkkokoulutuksen avulla
kehität osaamistasi, saat välineitä työtehtävien hoitamiseen
muuttuvassa työympäristössä ja varmuutta uusiin haasteisiin.
Suurtalouskokin ammattitutkinto
Tutkinnon suorittanut hallitsee taloudellisen
ruoanvalmistuksen ja pystyy valmistamaan suuria
ateriamääriä kerralla. Suurtalouskokin ammattitutkinnon
suorittanut voi työskennellä henkilöstöravintolassa, kahvilalounasravintolassa, tai julkisen sektorin ammattikeittiöissä.
Talonrakennusalan ammattitutkinnon osatutkinto,
torninosturin kuljetus (13.08.2018 ja 22.10.2018)
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on rakennusalan
työkokemusta tai nostotyökokemusta tai työkokemusta
teollisuudesta, missä tehdään nostotöitä nosturilla.
Taloushallinnon ammattitutkinto
Taloushallinnon ammattitutkinto on tarkoitettu henkilöille
jotka työskentelevät taloushallinnon tehtävissä kirjanpitäjänä,
palkanlaskijana tai talousassistenttina. Päivitä osaamisesi työn
ohessa tai päätoimisesti opiskellen.
Yrittäjän ammattitutkinto
Myös verkkototeutuksena suoritettava koulutus on tarkoitettu
yrittäjänä toimiville tai yritystoimintaa suunnitteleville
henkilöille, jotka haluavat kehittää liiketoimintaansa tai
kaipaavat uutta potkua yritystoimintaan.

ERIKOISAMMATTITUTKINNOT
Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan alan vaativimpien työtehtävien hallinta. Erikoisammattitutkinto on
tarkoitettu henkilölle, joka on alan peruskoulutuksen jälkeen kehittänyt ammattitaitoaan ja hankkinut vankan
työkokemuksen alalta.
On suositeltavaa, että olet työskennellyt alalla ammatillisen perustutkinnon jälkeen vähintään viisi vuotta ennen
kuin hakeudut suorittamaan saman alan erikoisammattitutkintoa. Erikoisammattitutkintoa suorittamaan voit
hakeutua ilman ammatillista perustutkintoa, jos sinulla on tarvittava osaaminen hallussa.
Syksyn yleiset aloituspäivät ovat 03.09. 2018 ja 22.10.2018, mikäli toisin ei mainita.
Opinnot voit aloittaa myös joustavasti.
Johtamisen erikoisammattitutkinto
Tutkinto on tarkoitettu Sinulle esimies, johtaja tai asiantuntija,
joka toimit joko yksityisen tai julkisen sektorin organisaatiossa.
Sinulla on vahva käytännön kokemus johtamisesta sekä hyvä
oman toimialasi osaaminen ja asiantuntemus.
Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto
Tutkinto on tarkoitettu Sinulle, joka toimit oman yksikkösi
esimiehenä, vastaat taloudellisesta kannattavuudesta sekä
osallistut liiketoiminnan suunnitteluun esimiehesi ja oman
henkilöstösi kanssa.
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen
erikoisammattitutkinto (30.08.2018)
Koulutuksessa valmistutaan vammaisalan erityisohjaajaksi
tai työvalmentajaksi. Tutkinnon suorittanut osaa toimia
alan asiantuntijana asiakkaan toimintaympäristössä ja
palvelujärjestelmässä. Tutkinnon suorittanut voi toimia
asiantuntijana asiakkaan kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen
toimintaympäristössä ja palvelujärjestelmässä.
Leipomoalan erikoisammattitutkinto
Koulutus sopii leipomo- ja kohditoriatyön ammattilaisille, alan
ammattitutkinnon suorittaneille ja/tai alan työkokemusta
omaaville. Voit kouluttautua kondiittori- tai leipurimestariksi.

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen
erikoisammattitutkinto
Tutkinto on tarkoitettu henkilöille, joilla on alan ammatillinen
koulutus tai pitkä työkokemus. Koulutuksen tavoitteena on
vahvistaa ja syventää alan ammattilaisten osaamista sekä
valmentaa opiskelijaa esimiestyöhön.
Työvalmennuksen erikoisammattitutkinto
Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka toimivat
työvalmennuksen ja yksilöohjauksen erilaisissa tehtävissä.
Tutkinnon suorittanut voi toimia työvalmennustyössä
asiakkaan työpaikalla tai työhönkuntoutuksen ja
työelämävalmennuksen yksiköissä.
Vanhustyön erikoisammattitutkinnon osatutkinto,
muistioireisen ikääntyneen tukeminen (06.09.2018)
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan ammatillisen
peruskoulutuksen suorittaneelle työntekijälle, jolla on
perushoidon osaamista ja työkokemusta vanhustyöstä.
Tutkinnon suorittaminen antaa valmiuksia toimia oman
työnsä asiantuntijana ja tehdä vanhustyön osaamisen vaativia
tehtäviä.

KOULUTUSSOPIMUS JAAMMATILLISESSA
OPPISOPIMUS
PÄIVITÄ OSAAMISESI UUDISTUNEESSA
KOULUTUKSESSA
Ammatillisissa tutkinnoissa osaaminen osoitetaan tekemällä
käytännön työtehtäviä pääosin aidoissa työtilanteissa (näyttö).
Opiskeluun käytettävän ajan viitoittaa osaaminen, ei opintoihin
käytetty aika. Voit edetä opinnoissa omien tarpeidesi ja
edellytystesi mukaisesti. Opiskelet vain sellaista, mihin sinulla
ei ole vielä riittävää osaamista.

YKSILÖLLINEN OPINTOPOLKU
Oppimispolun rakentaminen on monimuotoista
ja joustavaa, oppiminen voi tapahtua työpaikoilla,
digitaalisissa oppimisympäristöissä tai oppilaitoksella eri
muodoissa. Aloittaessasi opiskelun sinun kanssasi laaditaan
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jota
täydennetään, kun osaamista on kertynyt.

OPISKELE TYÖPAIKALLA
Työpaikalla tapahtuva oppiminen on erittäin suuressa roolissa
ammatillisessa koulutuksessa. Jokaisen työpaikalla tapahtuvan
jakson tavoitteet ja kesto suunnitellaan yhteistyössä työpaikan
edustajan kanssa. Työpaikalla tapahtuvan koulutuksen muodot
ovat koulutussopimus tai oppisopimus.
Koulutussopimuksessa et ole työsuhteessa eikä sinulle
makseta palkkaa tai muuta vastiketta. Koulutuksen järjestäjä
ja työpaikan edustaja tekevät koulutussopimuksen kirjallisesti
tutkinnon osa tai sitä pienempi kokonaisuus kerrallaan.
Osallistut työpaikalla tapahtuvan oppimisen sisällön
suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Oppisopimuskoulutus perustuu työ- tai virkaehtosopimukseen
ja sinulle maksetaan työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista
palkkaa. Työaikasi tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia
viikossa. Teet työnantajan ja koulutuksen järjestäjän kanssa
sopimuksen kirjallisesti koko tutkinnon, tutkinnon osan tai sitä
pienemmän kokonaisuuden suorittamisesta työpaikalla. Mikäli
työnantaja ei maksa sinulle palkkaa lähiopetuspäivien ajalta,
voit saada opintososiaalisia etuja. Oppisopimuskoulutuksessa
työnantajalle voidaan maksaa koulutuskorvausta.

AMMATTITUTKINTOSTIPENDI
Ammattitutkintostipendin voi saada ammatillisen
perustutkinnon, ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon
perusteella. Koulutusrahaston stipendi on 400 euron
suuruinen veroton kertakorvaus. Hakijan tulee olla tutkinnon
suorittamishetkellä alle 68-vuotias, hänellä tulee olla vähintään
viiden vuoden eläkevakuutettu työssäolo, asua vakinaisesti
Suomessa ja kuulua Suomen sosiaaliturvan piiriin.

PERITTÄVÄT MAKSUT
Ammatillinen perustutkintokoulutus on sinulle maksutonta.
Oppimateriaaleista ja tarvikkeista, jotka koulutuksen päätyttyä
jäävät käyttöösi, voidaan periä maksu.
Ammatti- ja erikoisammattitutkintojen lisätiedot ja
osallistumismaksut löydät koulutusesitteistä osoitteessa
www.lhkk.fi/koulutushaku

TÄYDENNYSKOULUTUKSET
Erikoiskakkujen valmistus
2 pv, hinta 310 €, 14.-15.09.2018
Erikoisleivosten valmistus
2 pv, hinta 310 €, 19.-20.10..2018
Suklaatyöt
2 pv, hinta 310 € , 16.-17.11.2018
Sokerityöt
2 pv, hinta 310 €, 14.-15.12.2018
Erityisruokavaliot leipomotuotteissa
4 t, hinta 70 €, 25.09.2018
Erityisruokavaliot konditoriatuotteissa
4 t, hinta 70 €, 23.10.2018
Tietokoneen käyttäjän A- ja @kortti
@-kortti 260 €, A-kortti 430 €
Yksittäiset moduulit 65 €
Laitteen ja tiedon hallinta 17.09.2018
Internet ja sähköposti
24.09.2018
Tekstinkäsittely
01. ja 08.10.2018
Taulukkolaskenta
22. ja 29.10.2018
Esitysgrafiikka
05. ja 12.11.2018
Kuvankäsittely
19. ja 26.11.2018
Verkkotyöskentely
03.12.2018

Starttiyrittäjäkoulutus
8 pv, hinta 150 €, torstaisin 11.10.-08.11.2018
Lääkelaskut haltuun
2 pv, (6 t), hinta 50 €
10. ja 12.09.2018, klo 13-16
Tukiviittomat käyttöön
3 pv, 6 t), hinta 80 €
17.09., 01.10. ja 08.10.2018
Varhaiskasvatuksen henkilöstön työpajat:
á 3 t, hinta 70 €
Materiaalia kielellisen kehityksen tukemiseen
24.09.2018, klo 15-18
Materiaalia matemaattisten taitojen
tukemiseen 22.10.2018, klo 15-18
Materiaalia toiminnanohjaustaitojen
vahvistamiseen 05.11.2018, klo 15-18
Iltajuhlameikki
Kauneudenhoitoalan ammattilaisille
1 pv, hinta 95 €
01.10.2018, klo 8-16

KORTTI- JA LUPAKOULUTUKSET
Työturvallisuuskortti
1 pv, (8 t), hinta 120 €
24.08.2018
28.09.2018
09.11.2018
14.12.2018
Trukkikoulutus
2 pv, (16 t), hinta 250 €
19.-20.11.2018
Henkilönostinkoulutus
1 pv, (8 t), hinta 155 €
07.09.2018
Varasto/linkkunosturinkuljettajan koulutus
4 pv, 890 €
10.-13.09.2018
Sähkötyöturvallisuus SFS 6002
1 pv, (8 t), hinta 180 €
28.09.2018
09.11.2018
14.12.2018
Sähkötyöturvallisuustutkinto 2
1 pv, (8 t), hinta 180 €
15.11.2018
Jännitetyö alle 1000 V laitteistoisssa
1 pv, (8 t), hinta 350 €
Tilauksesta

Ensiapu 1
2 pv, hinta 124 €
12.-13.09.2018
24.-25.10.2018
28.-29.11.2018
Hätäensiapu
1 pv, hinta 100 €
27.09.2018
22.11.2018
Sosiaali- ja terveysalan
turvakortti
1 pv, hinta 120 €
Tilauksesta
Ennakoiva ajo
1 pv, (8 t)*, hinta 130 €
12.10.2018
02.11.2018
Tieturva
1 pv, (8 t)*, hinta 130 €
04.10.2018
15.11.2018
Tulityökortti
1 pv, (8 t), hinta 120 €
17.08.2018
21.09.2018
26.10.2018
30.11.2018
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Hinnat sisältävät alv 24%.

Sähköasennuksen
käyttöönottomittaukset
2 pv, hinta 265 €
Tilauksesta
Anniskelupassi
Anniskeluosaamisen koulutus ja
testitilaisuus, (7 t), hinta 120 €
Testitilaisuuden hinta on 60 €.
19.09.2018
11.10.2018, pelkkä testi
14.11.2018
Hygieniapassi
Elintarvikehygieniakoulutus ja
testitilaisuus, 1 pv, (8 t) hinta 120 €
Testitilaisuuden hinta on 60 €.
10.09.2018
10.10.2018
19.11.2018
Työhyvinvointikortti, TTK
1 pv, hinta 160 €
20.09.2018
15.11.2018

*Mahdollisuus
ammattipätevyysmerkintään,
josta Liikenteen turvallisuusvirasto
perii viranomaismaksun 17 €

YRITYSRATKAISUT
Järjestämme yrityskohtaisesti räätälöityjä koulutuksia kaikilla koulutusaloillamme. Esimerkkejä yrityskoulutuksistamme:
Liiketoiminnan kehittämiseen
Taulukkolaskennan perusteet ja syventävä
Pilvipalveluiden tehokkaampi hyödyntäminen
Sähköinen liiketoiminta
Yrityksen omistajanvaihdos
Somen käyttöönotto yrityksessä
Some bisneksen avuksi
Henkilötietolaki
Myyntivalmennus
Mobiilisome
Ravitsemis- ja elintarvikealoille
Ammattikeittiön prosessit ja kannattavuus
Logistiikka ja järkevät tuotevalinnat
Laatu ja tuoteturvallisuus
Aistit mittarina

Kuljetus, teollisuus ja rakennusaloille
C-luokan ajokortin korotus CE-luokkaan
Nostotyön ohjaaja ja alamieskoulutus
Siltanosturin käyttäjäkoulutus
Hitsauksen pätevyyskokeet
SFS-EN ISO 9606-1 ja -2 standardin mukaan
Märkätilakoulutus
Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla
Varhaiskasvatuksen ja ergonomian konsultaatiot työyhteisölle
Työyhteisövalmennukset ja työnohjaukset
Tukiviittomat vuorovaikutuksen tukena
Vuorovaikutuksen vahvistaminen asiakastyössä
EA1 ja EA2 – koulutukset yrityksille

FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI & FAKTIA OY

www.lhkk.fi
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