
   
Hae mukaan koulutukseen, joka on tie vaihtelevalle ja nopeasti kehittyvälle ravintola-
alalle tarjoilijan tehtäviin. Koulutuksen avulla parannat työllistymismahdollisuuksiasi. 
Koulutus on henkilöille, jotka haluavat työllistyä tarjoilijan tehtävissä kahviloissa ja 
ravintoloissa. Koulutus toteutetaan päiväopiskeluna ja se koostuu lähi- ja etäopiske-
lusta sekä työssäoppimisesta.  

Ajankohta: Koulutus alkaa 26.2.2018 ja päättyy 24.5.2018 
Paikka:  Turun ammatti-instituutin tiloissa osoitteessa Lemminkäisenkatu 14 - 18 (DataCity), Turku 
 

Haku 

Haku päättyy 9.2.2018. Koulutukseen haetaan Työ- ja elinkeinotoimiston kautta, koulutuksen nu-
mero on 676436. Hakulomake täytetään sähköisesti  

Kohderyhmä: Työttömät tai työttömyysuhanalaiset alan koulutuksen tai pitkän työkokemuk-
sen omaavat työnhakijat, joilla on työvoimapoliittinen koulutustarve. Koulutukseen voidaan valita 
myös henkilöitä, joilla ei ole alan koulutusta tai työkokemusta.  

Pääsyvaatimukset: Soveltuvuus koulutukseen ja koulutuksen tavoiteammatissa toimimiseen  

 

Koulutuksen sisältö 

Koulutus alkaa orientoivalla jaksolla, jonka aikana jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelma, jossa otetaan huomioon aikaisemmat opinnot sekä työkokemus. 

Tarjoilijana kahvilassa: Työtehtävät erilaisissa kahviloissa, kahvilan ruokatuotteet ja ruokalis-
tat, kahvilan juomatuotteet; erikoiskahvit, tee, kaakao ja muut alkoholittomat juomat, erilaisten kahvi-
latuotteiden valmistaminen, elintarvikehygienia 
 
Tarjoilijana juomaravintolassa ja baarissa: Työtehtävät erilaisissa baareissa ja juomaravinto-
loissa, baarin välineet, koneet ja muu varustus, tavallisimpien drinkkien valmistus, myynti ja tarjoilu, 
baarin muut juomatuotteet ja niiden myynti ja tarjoilu, alkoholilainsäädäntö ja anniskelupassi 
 
Asiakaspalvelu ja myyntityö, maksuvälineet ja kassatoiminnot, ammatillinen ruotsi/englanti, 

työssäoppiminen 

https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/676436?searchPhrase=676436&&&announced=0&sort=1


Lisätietoa 

Koulutuspäällikkö Terhi Rummukainen, puh. 0400 156 601 tai terhi.rummukainen@turunakk.fi 
Pääopettaja Mari Vartiainen, puh. 040 358 3859 tai mari.vartiainen@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 kutsutaan valintahaastatteluun, 
tuo tästä todistus mukanasi.  
 
Esivalintatiedon (mahdollinen haastattelukutsu) ja lopullisen valintatiedon voit itse käydä katsomassa 
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 työvoimahau-
tomot –hankkeen rinnakkaishankkeesta S21079, johon on varattu rahoitusta työvoimapalveluiden to-
teuttamiseen.  

Turun seudun työvoimahautomot -hanketta koordinoi Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskus. Hank-
keen kumppanit ovat Masku, Mynämäki, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Turun Aikuiskou-
lutuskeskus, 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 
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