
Kausityön Kymppi
-koulutus

Koulutus on suunnattu ukrainalaisille hedelmä-, marja- ja vihannestilan
kausityöntekijöille, joille tarvitaan osaamista työjohtajatason tehtävistä.
Koulutus tarjoaa tietotaitoa töiden organisoinnista, perustietoja
laatujärjestelmästä ja työntekijöiden perehdyttämisestä. Lisäksi Kymppi-
koulutettu pystyy jakamaan työnantajan vastuuta työn päivittäisessä
ohjauksessa ja neuvonnassa ja auttaa samalla työnantajaa tuotantoketjun
töiden organisoinnissa.

Kausityön Kymppi -koulutus kehittää tuotantoketjun laatua ja toimii osana
tilan johtamisjärjestelmän kehittämistä. Lisäksi koulutus sitouttaa
potentiaalisen kausityöntekijän tilan tehtäviin tulevia satokausia ajatellen.

Ajankohta ja kesto: Koulutus toteutetaan ajalla 13.6.2022 – 13.10.2022. 

Koulutuksen lähipäivät iltaisin klo 17.00 alkaen 13.6., 14.6., 15.6., 24.8., 31.8., 
(14.9.), 21.9., 11.10. ja 13.10. Tilakohtainen ohjaus erikseen sovitun aikataulun 
mukaan. 

Koulutuksen laajuus: 50 tuntia, josta lähiopetusta 25 tuntia, tilakohtaista ohjausta 
12 h ja itsenäistä työskentelyä 13 h. Sekä lähiopetukseen että tilakohtaiseen 
ohjaukseen tarjoamme tulkkipalvelut. Opetuskielenä on englanti.                             

Koulutuksen kustannukset opiskelijalle: Koulutus on opiskelijoille maksuton  ja 
opiskelijat ovat vakuutettuja koulutuksen lähipäivien aikana.

Koulutuspaikka: Ammattiopisto Livia | Tuorlantie 1, Piikkiö.

Ilmoittautuminen: 8.6.2022 mennessä osoitteessa livia.fi/tyoelamalle/lyhytkurssit

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Jaakko Kuusvuori, puh. 0500 525 493, 
jaakko.kuusvuori@livia.fi

Koulutus on Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen rahoittama. 
Palvelukeskuksen tehtävänä on edistää työikäisten osaamisen kehittämistä ja osaavan 
työvoiman saatavuutta sekä vastata nopealla toiminnalla työmarkkinoiden äkillisiin 
rakennemuutoksiin. 



  
 

Kausityön Kymppi -koulutus  
 

Koulutuksen sisältö 

 
Tilan tuotantoprosessin työnjohto käytännössä  

Tilan perehdytyskansion kehittäminen  
Uuden henkilöstön perehdytys  
Työn päivittäinen ohjaus ja neuvonta  
Laadunvalvonta/omavalvontaohjelmistoon tutustuminen  
Vastuut tuotantoketjussa  
Kylmäketjut tuotannossa  
Viljelyhygienia  

Johtamistaidot  

Henkilöstötaidot  
Esimiestyötaidot  
Yhteiskuntaopin perusteet (työkulttuuri ja suomalaisen yhteiskunnan tuntemus) 
Tasa-arvoisuus Suomessa 
 Erilaisten kulttuurien kohtaaminen työpaikalla (ristiriitojen hallinta) 
Laatujärjestelmä johtamisen välineenä   

Työsuhteen ehdot  

Työsopimus  
Palkanmuodostus tunti- ja urakkatyössä  
Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet   

Kielikoulutus  

 Keskeinen englannin kielen työsanasto   

 

Lisäksi opiskelijat saavat tilakohtaista ohjausta (ryhmätoteutus, mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen 
tarvittaessa) 2–3 h kuukaudessa koulutuksen ajan. Sekä lähiopetukseen että tilaohjaukseen osallistuu myös 
ukrainan kielen tulkki. 

 

 

 

 

 
 

 



  
 

Toteutussuunnitelma 

Kasvukauden aikana 

 Perehdytyskansion laadinta itsenäisesti 3 h (vko 29 mahdollisuus 
henkilökohtaiseen/ryhmäohjaukseen 2 h/opiskelija)  

Kesäkuu  

Maanantai 13.6. klo 17.00–21.00 Tuorla 

Kurssin avaus ja perehdyttämiskansiotehtävän anto 
 Työsopimukset  
 Uuden henkilöstön perehdyttäminen  

Tiistai 14.6. klo 17.00–21.00 Tuorla  

Palkanmuodostus tunti- ja urakkatyössä  
 Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet  
 Työn päivittäinen ohjaus ja neuvonta  

Keskiviikko 15.6. klo 17.00–20.00 Tuorla   
Vastuut tuotantoketjussa  
Laadunvalvonta/omavalvontaohjelmistoon tutustuminen  
Kylmäketjut tuotannossa 
Viljelyhygienia 

Elokuu   

Keskiviikko 24.8. klo 17.00–20.00 Tuorla 

Keskeinen englanninkielinen ammatti-/työsanasto   

Keskiviikko 31.8. klo 17.00–21.00 Tuorla  

Laatujärjestelmä johtamisen välineenä / Laatupäällikkö Katarina Lassheikki Puutarhaliitto 

Syyskuu   

Keskiviikko 14.9. klo 17.00–20.00 Tuorla 

 Perehdytyskansion ohjausilta (erillinen ilmoittautuminen jaakko.kuusvuori@livia.fi) 

Keskiviikko 21.9. klo 17.00–20.00 Tuorla  

Erilaisten kulttuurien kohtaaminen työpaikoilla (ristiriitojen hallinta)  
Tasa-arvoisuus Suomessa, työkulttuuri ja suomalaisen yhteiskunnan tuntemus  
Lyhyt kertaus kurssin asioista  

Lokakuu   

Tiistai 11.10. klo 17.00–19.00 Tuorla   

Henkilöstö- ja esimiestyötaidot   

Torstai 13.10. klo 17.00–19.00 Tuorla   

Yhteinen koulutuksen päätös; kurssin yhteenveto, tuotosten esittely, palautekeskustelu, 
vertais- ja itsearviointi, todistusten jako   
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