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FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI JA FAKTIA
AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄJINÄ
Laaja koulutusalojen kirjo mahdollistaa monipuoliset koulutus- ja kehittämisratkaisut perusammattitaidon
hankkimisesta esimiestason osaamiseen asti.
Meillä voit suorittaa työelämän arvostaman ammatillisen perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnon. Kouluttautua
voit kokopäiväisesti opiskellen tai työn ohessa opiskellen. Oppisopimus on joustava koulutusmuoto, jossa valtaosa
oppimisesta tapahtuu työelämässä. Voit suorittaa tutkinnon myös pelkillä näytöillä, jos sinulla on jo tarvittavaa
osaamista.

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. Opiskelumuodon ja opintopolun valinta lähtee
yksilöllisistä tarpeistasi. Opiskelet vain sellaista, mihin sinulla ei ole
vielä riittävää osaamista.

JA

VA H

364/57

U

Päivitä osaamisesi ammatillisessa koulutuksessa
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PERUSTUTKINTO
Ammatillisen perustutkinnon suorittaneena sinulla on ammattitaidon saavuttamisen edellyttämät tiedot ja taidot.
Perustutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.
Opiskelu on joustavaa ja monimuotoista. Tutkintoon sisältyy myös työelämässä tapahtuvaa oppimista. Suoritat
ammatillisen koulutuksen näytöillä, osoittamalla ammattitaitoasi käytännön työtehtävissä pääosin työpaikoilla.
Tutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

AMMATTITUTKINTO
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 ammattitutkintoa. Ammattitutkintoa suorittamaan voit hakeutua ilman ammatillista
perustutkintoa, jos sinulla on tarvittava osaaminen hallussa.

ERIKOISAMMATTITUTKINTO
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 erikoisammattitutkintoa.

TUTKINTOIHIN JOHTAVAT KOULUTUKSET
AJONEUVO-, KULJETUS- JA NOSTOALA
Ajoneuvoasentaja, autoalan perustutkinto
Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja, logistiikan perustutkinto
Varastonhoitaja, logistiikan perustutkinto
Maarakennusalan ammattitutkinto, ajoneuvonosturinkuljetuksen
osaamisala
Talonrakennusalan ammattitutkinnon osatutkinto, torninosturin
kuljetus

ELINTARVIKEALA
Elintarvikkeiden valmistaja, elintarvikealan perustutkinto
Leipuri-kondiittori, elintarvikealan perustutkinto
Lihatuotteiden valmistaja, elintarvikealan perustutkinto
Elintarvikejalostuksen ammattitutkinto
Elintarviketeollisuuden ammattitutkinto
Leipomoalan ammattitutkinto
Leipomoalan erikoisammattitutkinto

JOHTAMINEN JA ESIMIESTYÖ
Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

KAUNEUDENHOITOALA
Kosmetologi, hius- ja kauneudenhoitoalan perustutkinto

KERAMIIKKA-ALA
Artesaani, taideteollisuusalan perustutkinto

LIIKETOIMINTA JA YRITTÄJYYS
Merkonomi, liiketoiminnan perustutkinto
Liiketoiminnan ammattitutkinto
• Myyntityön osaamisala
• Taloushallinnon osaamisala
Yrittäjän ammattitutkinto
• Yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala
• Yritystoiminnan kehittämisen osaamisala
Liiketoiminnan erikoisammattitutkinto, osatutkinto Digitaalinen
markkinointi

MATKAILUALA
Matkailupalveluiden tuottaja, matkailualan perustutkinto

MEDIA-ALA
Mediapalvelujen/kuvallisen ilmaisun toteuttaja, media-alan ja
kuvallisen ilmaisun perustutkinto

Onko sinulla jo tarvittavaa osaamista, mutta ei
todistusta? Voit suorittaa tutkinnon pelkillä näytöillä. Voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon
osan kätevästi myös työn ohessa.

TUTKINTOIHIN JOHTAVAT KOULUTUKSET
METALLIALA
Koneistaja, kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto
Levyseppähitsaaja, kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALA
Kiinteistönhoitaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelujen perustutkinto
Kodinhuoltaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
Toimitilahuoltaja, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto
Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto
• henkilökohtainen avustaja
• kodinhuoltaja (AT)

RAVINTOLA- JA CATERING-ALA
Kokki, ravintola- ja cateringalan perustutkinto
Tarjoilija, ravintola- ja cateringalan perustutkinto
Ravintolan asiakaspalvelun ammattitutkinto, tarjoilija
Ruokapalvelujen ammattitutkinto, suurtalouskokki tai ravintolakokki
Erityisruokavaliopalvelujen erikoisammattitutkinto
Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

RAKENNUS- JA TALOTEKNIIKKA-ALA
Maalari, pintakäsittelyn perustutkinto
Putkiasentaja, talotekniikan perustutkinto
Sähköasentaja, sähkö- ja automaatioalan perustutkinto
Talonrakentaja, rakennusalan perustutkinto

SOSIAALI-, TERVEYS- JA KASVATUSALA
Lähihoitaja, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto
• Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen
osaamisala
• Perhepäivähoidon osaamisala
• Kasvatuksen osaamisala
• Ohjauksen osaamisala
Kehitysvamma-alan ammattitutkinto
Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto
Kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
• Työvalmennuksen osaamisala
• Vammaisalan ja erityisen tuen osaamisala
Vanhustyön erikoisammattitutkinto

TEKNINEN SUUNNITTELU
Suunnitteluassistentti, teknisen suunnittelun perustutkinto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA
Ohjelmistokehittäjä/IT-tukihenkilö,
tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

AIKA HANKKIA LUPAKORTTI TAI PÄTEVYYS?
Ammatillinen sertifikaatti on osoitus pätevyydestä. Se antaa valmiudet toimia alan määräysten ja standardien
mukaisesti. Joissakin ammateissa sertifikaatti on alalla työskentelyn edellytys. Tarjoamme laajan valikoiman
erilaisia ammattipätevyys- ja korttikoulutuksia.
Alkoholilainsäädännön koulutus ja
testi, myös pelkkä testi
Tarkoitettu anniskelutehtävissä toimiville
ja anniskelutehtäviin suuntatuville henkilöille. Alkoholipassin suorittaminen ja
riittävä työkokemus anniskelutehtävissä
antavat pätevyyden toimia anniskelupaikan vastaavana hoitajana tai vastaavan
hoitajan sijaisena.

Hoitoympäristöjen puhtauspalvelujen
hygieniaosaaminen
Koulutus soveltuu alalla työskenteleville,
hygieniavastaaville ja kaikille asiasta kiinnostuneille. Koulutuksessa keskitytään
hygienianäkökulmaan, siihen, miten
puhtauspalvelujen työntekijä omalla
työllään edistää infektioiden torjuntaa
sosiaali- ja terveydenhuollon kohteissa.

Elintarvikehygieniakoulutus ja testi,
myös pelkkä testi
Elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa
työskentelevien henkilöiden tulee omata
riittävät tiedot hygieniasta ja siihen kiinteästi liittyvistä aiheista. Testin läpäisseet
saavat Eviran myöntämän hygieniaosaamistodistuksen ja −kortin.

Hätäensiapu,
myös verkkokoulutuksena
Hätäensiapukurssin tarkoitus on antaa
valmiudet henkeä pelastavaan ensiapuun, eli ne vähimmäistaidot, jotka jokaisella tulisi ehdottomasti olla. Hätäensiapukoulutuksella saa myös päivitettyä
uudelleen voimassa olevan EA1-kortin.

Ennakoiva ajo (Reak),
ammattipätevyyskoulutus
Koulutus on tarkoitettu ammatissa toimiville, ammattipätevyyttä ylläpitäville
kuorma- ja linja-autonkuljettajille sekä
kuljetusalan yrittäjille. Kauttamme myös
ADR -perus- ja täydennyskoulutukset.

Ikärajapassi
Ikärajapassi on suunnattu erityisesti myymälöiden kassahenkilöstölle ja heidän
esimiehilleen tukemaan ikärajavalvottavien tuotteiden omavalvontaa.

Ensiapu 1,
myös verkkokoulutuksena
Ensiavun peruskurssi, EA 1 antaa perustiedot ja -taidot auttaa hätätilanteessa
ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa. Kurssitodistus on pätevä
kaikissa Euroopan maissa.
Ensiapu 2
Ensiavun jatkokurssilla syvennetään jo
opittuja tietoja ja taitoja. Ensiavun jatkokurssille voi osallistua, jos EA 1-kurssin
todistus on voimassa.
Henkilönostinkoulutus
Valtioneuvoston asetus työvälineiden
turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta
edellyttää, että henkilönostimen kuljettajalla on työnantajan antama kirjallinen
lupa sen käyttöön. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet kuljettajat saavat siitä
kirjallisen todistuksen.

Jännitetyökoulutus alle 1000V
laitteistossa, tilauksesta
Sähköalan töitä tekevät henkilöt, joiden
työt kohdistuu jännitteisiin osiin alle
1000V laitteistoissa.
Kasvinsuojelukoulutus ja testi,
myös pelkkä testi
Kasvinsuojeluainelain (1563/2011) mukaan kaikki kasvinsuojeluaineita ammatissaan käyttävät henkilöt ovat velvoitettuja suorittamaan kasvinsuojeluaineita
koskevan tutkinnon.
Sähkötyöturvallisuus S2
Koulutus on tarkoitettu sähköalan ammattilaisille, joiden tulee suorittaa ammatilliseen pätevyyteensä, sähkötöiden
johtaja ja/tai käytönjohtajana alle 1kV:n
sähkötöissä, tarvittava sähköturvallisuustutkinto tai heiltä vaaditaan kyseisen
alueen sähköpätevyys.

Sähkötyöturvallisuus SFS 6002
Sähkötyöturvallisuuskoulutus (Standardin SFS 6002 mukaan) on lakisääteinen
kaikille sähköalan töitä tekeville mukaan
luettuna työnjohto-, suunnittelu- ja
muissa asiantuntijatehtävissä toimivat
henkilöt.
Trukkikoulutus
Koulutus antaa trukinkuljettajalle sellaiset tiedot ja taidot, että hän osaa kuljettaa trukkia turvallisesti, tehokkaasti ja
taloudellisesti, sekä pystyy suorittamaan
trukkikorttiin vaadittavat ajokokeet.
Tulityökortti
Tulitöiden tekijöille sekä tulitöiden valvonta- ja vartiointihenkilöstölle tarkoitetussa tulitöiden turvallisuuskoulutuksessa perehdytään tulitöiden vaaroihin,
tulitöiden turvalliseen tekemiseen sekä
eri toimijoiden vastuisiin ja velvollisuuksiin.
Työhyvinvointikortti, TTK ®
Työhyvinvointikortin koulutusta järjestävät Työturvallisuuskeskus ja sen yhteistyökumppanit. Työhyvinvointi auttaa
organisaatiota menestymään, edistää
työurien kestoa ja vähentää sairaus- ja
eläkekuluja.
Työturvallisuuskortti
Työturvallisuuskorttikoulutus on tarkoitettu erityisesti teollisuuden yhteisillä
työpaikoilla töitä tekeville henkilöille
kuten asentajille, hitsaajille ja korjaushenkilöstölle, mutta se sopii myös mm.
rakennusalalle, kuljetusalalle, julkiselle
sektorille ja telakoille.
Varastotorni-/linkkunosturinkuljettajan koulutus ja alamieskoulutus
Valitsemansa koulutuksen suorittanut
pystyy itsenäisesti käyttämään varasto/
linkkunosturia tai toimimaan alamiehenä
erilaisissa työkohteissa.

Meiltä saat myös ammattipätevyysmerkinnät. Katso koulutusten tarkemmat sisällöt ja toteutukset:
https://www.lhkk.fi/hakijalle/lupa-ja-korttikoulutukset/

MONIPUOLISTA PALVELUA TYÖELÄMÄN TARPEISIIN

Autamme asiakkaitamme menestymään ja kehittämään
omaa toimintaansa.
Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuuden kokonaisvaltaiseen ja laadukkaaseen kehittämiseen, sekä uusien toimintaja ajattelutapojen omaksumiseen.

Tulemme mielellämme tapaamaan teitä, tutustumaan
toimintaanne ja kuuntelemaan osaamisen kehittämisen ja
rekrytoinnin tarpeitanne. Räätälöimme tarpeisiinne parhaiten soveltuvan ratkaisun.

FAIREKRY TARJOAA MATALAN KYNNYKSEN RATKAISUJA TYÖVOIMATARPEESEEN
Työvoimatarpeesi voit ilmoittaa meille puhelimitse, viestillä
tai oppilaitoksen nettisivuilta löytyvällä lomakkeella. Me
etsimme sopivan osaajan opiskelijoistamme ja näin voit
tukea opiskelijan osaamisen kehittymistä ja parhaimmillaan
kasvattaa ammattilaisen yrityksen omaan tarpeeseen.
Opiskeljoille tarjoamma henkilökohtaista ohjausta
osana opiskelujen aikaista ohjauskokonaisuutta.
Ohjauksessa selvitetämme opiskelijoiden urahaaveita,
mietimme työssäoppimisen mahdollisuuksia ja etsimme

työssäoppimispaikkoja, joissa on myös työllistymisen
mahdollisuuksia.
Ammattiin valmistuminen ja työnantajien rekrytointitarpeet
eivät katso kalenteria. Työnantaja voi tarjota opiskelijalle
mahdollisuuden tulla oppimaan ammatissa tarvittavaa
osaamista jo opintojen aikana.
Meille opintonsa päättävien opiskelijoiden työllistyminen
on sydämen asia.

Forssan ammatti-instituutti ja Faktia Oy
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