
   

Hae mukaan koulutukseen, joka on tie vaihtelevalle ja nopeasti kehittyvälle  
ravintola- alalle ravintolakokin tehtäviin. Koulutuksen avulla parannat työllistymis-
mahdollisuuksiasi.  

 

Ajankohta: Koulutus alkaa 19.2.2018 ja päättyy 2.5.2018 
Paikka:  Turun ammatti-instituutin tiloissa, Lemminkäisenkatu 14 - 18 (DataCity), 20520 Turku 

 

Haku 
Haku päättyy 2.2.2018. Koulutukseen haetaan Työ- ja elinkeinotoimiston kautta, koulutuk-
sen numero on 676435. Hakulomake täytetään sähköisesti  

Kohderyhmä: Työttömät tai työttömyysuhanalaiset alan koulutuksen tai pitkän työko-
kemuksen omaavat työnhakijat, joilla on työvoimapoliittinen koulutustarve 

Pääsyvaatimukset: Koulutuksen tai työkokemuksen kautta hankittu kokin perusosaa-
minen, soveltuvuus koulutukseen ja koulutuksen tavoiteammatissa toimimiseen  

 

Koulutuksen sisältö 

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta kokeille, jotka haluavat työskennellä ravintola- 
alalla. Koulutuksen tavoitteena on kehittää valmiuksia valmistaa ammattimaisesti ravintoloi-
den ja muiden alan toimipaikkojen liike-idean mukaisia tilaus- ja juhlaruokia sekä kylmiä ruo-
kia. Koulutus toteutetaan päiväkoulutuksena. Koulutukseen sisältyy lähi- ja etäopetusta sekä 
työssäoppimista. Koulutus tapahtuu Turun ammatti-instituutin tiloissa osoitteessa Lemmin-
käisenkatu 14 - 18 (DataCity), 20520 Turku. 
 

 

https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/676435?searchPhrase=kokki&&&announced=0&sort=1


Lisätietoa 

Koulutuspäällikkö Terhi Rummukainen, puh. 0400 156 601 tai terhi.rummukainen@turunakk.fi 
Pääopettaja Riikka Mantila, puh. 044 9073074 tai riikka.mantila@turku.fi 
Koulutusassistentti Kirsi Uutela, puh. 040 714 1896 tai kirsi.uutela@turunakk.fi 

 

Lisätietoja hakeutumisesta ja taloudellisista etuuksista antaa Työlinjan Koulutusneuvonta p. 0295 
020 702 ma-pe 9-16.15 tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi  
 
HUOM! Jos olet ollut alaan liittyvässä työharjoittelussa/työelämävalmennuksessa/
Uravalmennuksessa tai työkokeilussa, muista mainita se erikseen hakemuksessa. Jos sinut kutsu-
taan valintahaastatteluun, tuo tästä todistus mukanasi.  
 
Esivalintatiedon (mahdollinen haastattelukutsu) ja lopullisen valintatiedon voit itse käydä katsomas-
sa omista tiedoistasi: www.te-palvelut.fi/ Oma asiointi/henkilöasiakas/koulutushakemusteni tilanne.  

Kurssihakemus on sitova, sitä ei voi perua ilman syytä (esim. työ- tai muu koulutuspaikka). 

Työvoimahautomot 

Koulutus rahoitetaan ESR-rahoitteisesta Turun seudun työvoimahautomot Turun seudun työvoima-
hautomot –hankkeen rinnakkaishankkeesta S21079, johon on varattu rahoitusta työvoimapalvelui-
den toteuttamiseen.  

Turun seudun työvoimahautomot -hanketta koordinoi Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskus. 
Hankkeen kumppanit ovat Masku, Mynämäki, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Turun 
Aikuiskoulutuskeskus, Turun Ammatti-instituutti, Raision seudun koulutuskuntayhtymä ja Turku 
Science Park. Hanke saa rahoitusta Keski-Suomen ELY-keskukselta Euroopan sosiaalirahastosta. 
Hankkeen kesto on 6.3.2017–5.3.2019. 

 

 

Ota yhteyttä tai tutustu toimintaan: 

turku.fi/tyovoimahautomot 

 

mailto:terhi.rummukainen@turunakk.fi
mailto:riikka.mantila@turku.fi
mailto:kirsi.uutela@turunakk.fi
http://www.turku.fi/tyovoimahautomot

