
 Joukkoliikenteen täydennyskoulutus  

SUOSITTU KOULUTUS 
KÄYNNISTYY JO KOLMATTA 
KERTAA 

Ihmisten arkiliikkumisen tavat muuttuvat 

voimakkaasti. Liikennepalveluilta vaaditaan 

entistä parempaa mukautumista asiakkaiden 

yksilöllisiin tarpeisiin. Uusi teknologia muovaa 

vanhoja ja mahdollistaa uusia palveluita. 

Uudenalaista joukkoliikenneajattelua ja -

osaamista tarvitaan. Täydennyskoulutus 

tarjoaa sille kestävän pohjan. 

 

KOULUTUKSEN TAVOITE 

Koulutus antaa hyvän perehdytyksen 

joukkoliikennealan eri osa-alueisiin ja valmentaa 

ymmärtämään ja ohjaamaan niiden muodostamaa 

kokonaisuutta. Osa-alueita ovat 

• Joukkoliikenteen perusta: markkinat, lain-

säädäntö, yhteydet maankäytön suunnitteluun 

• Joukkoliikenteen talous, operointi ja asiakas 

• Joukkoliikenteen tulevaisuus 

• Käytännön työkalut: hankinnat ja sopimukset  

KOULUTUSAIKA JA -PAIKKA 

Aika: 7 koulutuspäivää seuraavasti 

 ke-to 20.-21.11.2019 

 ke-to 15.-16.1.2020 

 to 13.2.2020 (seminaari) 

 ke-to 18.-19.3.2020 

Paikka: Hämeen ammattikorkeakoulu, Riihimäki 

HUOM! 13.2. seminaariin osallistuminen on mahdollista myös 

erikseen. Siitä tiedotetaan marraskuussa 2019. 

KOHDERYHMÄ 

Koulutus sopii alalle vastikään siirtyneille tai 

muutaman vuoden alalla toimineille, jotka haluavat 

vahvistaa perusosaamistaan joukkoliikennealan 

keskeisissä kysymyksissä. Erityisesti joukkoliikenteen 

suunnittelun asiantuntijat ja palveluntuottajat ELY-

keskuksissa, maakuntaliitoissa, kunnissa ja kaupun-

geissa, ministeriöissä ja virastoissa ja yksityisellä 

sektorilla.  

HUOM! 13.2. seminaari tarjoaa uusinta tietoa myös alalla pitkään 

toimineille. Siitä tiedotetaan marraskuussa 2019. 

HINTA 

Koulutuksen (7pv) hinta on  2 450 € + alv 24 %                         

sis. luennot, tausta- ja luentomateriaalit, lounaan, 

kahvit, kehittämistöiden ohjauksen ja todistuksen.  

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT 

24.10.2019 mennessä tästä linkistä  

tai osoitteessa: www.hamk.fi/ilmoittaudu -> katso 

otsikon Liikenneala kohdalta 

Marja Savolainen, koulutussuunnittelija, HAMK 

040 749 3818, marja.savolainen@hamk.fi 

https://taykkari.hamk.fi/kurssiilmo/hamk/index.php?asio=Zmt1cnNzaTtjMTY3NA==


www.hamk.fi/taydennyskoulutus 

KEHITTÄMISTYÖ 

Koulutukseen osallistujat kehittävät omaa asian-

tuntemustaan tekemällä henkilökohtaisen kehittä-

mistyön, jonka aihe käsittelee oman työn kannalta 

merkityksellisestä joukkoliikennealan ilmiötä.  Työ-

tä ohjaavat HAMKin kouluttajat. Työt esitellään 

viimeisessä lähiopetuspäivässä.                             

 

 

KEHITTÄMISTYÖ MUODOSTAA YHTEYDEN 

KOULUTUSSISÄLTÖJEN JA OSALLISTUJAN OMAN 

TYÖN VÄLILLE. 

Mitä koulutus tarjoaa? 

Koulutussisältö on suunniteltu yhteistyössä 

Traficomin, joukkoliikennealan sidosryhmien ja 

HAMKin liikennealan kanssa. Kouluttajat tulevat 

näistä organisaatioista ja alan kannalta 

kiinnostavista yrityksistä sekä järjestökentältä. 

7 KOULUTUSPÄIVÄÄ 

Koulutukseen kuuluu 7 lähiopetuspäivää (klo 9-16) 

HAMK Riihimäen yksikössä. Koulutussisältö 

muodostuu neljästä moduulista, joiden sisällöt on 

avattu oheiseen kuvaan. Lähiopetus sisältää luentoja, 

asiantuntija- ja yrityspuheenvuoroja ja kehittämis-

töiden esittelyä.   

Täydennykset ja muutokset aikatauluissa ja sisällöissä ovat mahdollisia.  ilmoittautumis-

ajan päättymisen jälkeen tapahtuvista peruutuksista laskutamme 40 % koulutuksen hin-
nasta. Mikäli peruutusta ei tehdä ollenkaan, laskutetaan koko koulutuksen hinta. 


