
KOULUTUSKALENTERI
HOITOTYÖN AMMATTILAISILLE

Psst!Kalenteristalöydät -20%etukoodin.

Tuoretta tietoa

ja sisältöä 

– innostavilla kulmilla.

Useita eri

osallistumismuotoja 

– valitse sopivin.

Tunnemme oikeat

kouluttajat

– palaute 4,6/5.

Koulutuksia, jotka pitävät sinut ja tiimisi ajantasalla – jopa pari askelta edellä.

Menestys ei ole tuuripeliä – me autamme osaamisen kehittämisessä.



KUN HALUAT TEHDÄ
SINUSTA JA TIIMISTÄSI
ENTISTÄ OSAAVAMPIA.
Meille jokaiselle on tärkeää oppia uusia asioita, kehittää omaa
osaamistamme sekä ammattitaitoamme.

Terveydenhuoltoala ja esihenkilötyö ovat jatkuvan paineen ja muutoksen pyörteissä.

Hoitotyön ammattilaisilta odotetaan erinomaisia kliinisten taitojen hallintaa, tietoa

ja taitoa eri sairauksien hoidosta sekä empaattista ja huolehtivaa kohtaamista

potilaiden sekä asiakkaiden kanssa.

Pysyäksesi mukana kehityksessä, pidä omat tietosi ajan tasalla ja kouluttaudu.

Huolehdi myös omasta jaksamisestasi ja kollegojesi riittävästä perehdytyksestä ja

osaamisesta. Tässä välissä me astumme kuvioihin!

Professio järjestää vuonna 2022 jopa 500 koulutusta tuhansille
kävijöille, mitkä tuntuvat sekä rintalastassa että korvien välissä.

Koulutuksemme ovat pitäneet muuttuvassa terveydenhuollon kentällä

työskentelevien hoitotyön ammattilaisten osaamisen ajan tasalla, jopa pari askelta

edellä – jo vuodesta 2006.

Haluamme jatkossakin olla tekemässä Suomesta maailman osaavinta kansaa –

yhdessä sinun kanssasi. Siksi löydät valikoimastamme entistä enemmän

kohdennettuja koulutuksia, tuoreella sisällöllä ja innostavilla näkökulmilla!

Valitse kalenterista sinulle ja tiimillesi sopivin koulutus.

Nyt löydät kaikki hoitotyön ammattilaisille suunnatut syksyn 2022 koulutukset

kätevästi tämän koulutuskalenterin alta. Lisäksi tarjoamme -20 % edun kaikkiin

kalenterissa oleviin koulutuksiin koodilla HOITAJA22. Kurkkaa viimeiselle sivulle,

sieltä löydät ohjeet ilmoittautumiseen ja edun hyödyntämiseen. Lisäksi

yhteystietomme.

Mukavia lukuhetkiä – toivottavasti näemme sinut ja tiimisi koulutuksissamme!
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Terveisin, Profession koulutustiimi
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Osallistu etänä verkon välityksellä tai paikan päällä

Espoon Keilarannassa. Modernisti tehty tekninen toteutus

takaa reaaliaikaisen ja interaktiivisen vuorovaikutuksen.

Lähes kaikista hybridikoulutuksista on saatavilla tallenne.

Tunnistat sen       -merkistä.

Koulutus järjestetään Espoon Keilarannassa. Pienryhmät

mahdollistavat käytännönläheiset harjoitukset ja

intensiivisen oppimiskokemuksen. Lisäksi pääset

verkostoitumaan ja virkistäytymään kollegoidesi kanssa! Ja

tietenkin omaksesi luentomateriaalit.

Säästät matka- ja majoituskuluissa, muttet laadukkaasta

sisällöstä. Toteutustapa on muovattu virtuaaliseen

opetukseen soveltuvaksi eikä vuorovaikutuksellisuutta ole

unohdettu. Lähes kaikista etäkoulutuksista on saatavilla

tallenne. Tunnistat sen        -merkistä.

Esittelyssä eri koulutusmuodot. Koulutuskohtainen osallistumismuoto on

kerrottu kuvauksen yhteydessä seuraavilla sivuilla.

MEILLÄ KOULUTTAUDUT AINA
KÄYTÄNNÖNLÄHEISESTI &
LAADUKKAASTI.

Hinnat alkaen:1 päivä: 399 €2 päivää: 449 €



Työkyvyn arviointi,
tunnistaminen ja tuki

16.-17 .8 .22 | Etäkoulutus

Kouluttajina: Tiia Reho, Tuija

Vähämäki & Johanna Larkio
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TERVEYDENHUOLTO

Aivot ja mieli -
käyttäytymisneurologiaa
terveydenhuollon
ammattilaisille

30 .-31 .8.22 | Hybridikoulutus

Kouluttajana: Kaisa Hartikainen,

neurologian erikoislääkäri & dosentti

Laadun varmistaminen ja
potilasvahinkojen ehkäisy

6 .9.22 | Hybridikoulutus

Kouluttajina: Maiju Welling,

potilasturvallisuuslääkäri & Sanna-

Mari Kivivuori, laatuylilääkäri

Koulutuskohtaisiin sisältöihin ja hintoihin pääset tutustumaan myös täältä
Muistathan hyödyntää -20 % edun koodilla HOITAJA22 (ei koske seminaareja)

Klikkaamalla koulutuksen nimeä, pääset siirtymään koulutuksen sivuille.

Perehdytyksen
esimerkkejä hoitotyöstä

25 .-26 .8 .22 | Hybridikoulutus

Kouluttajina: Kamilla Rautio, Jaana

Kotila & Tuula Koistinen

Ikääntyneen
itsemääräämisoikeuden
kunnioittaminen ja
rajoittaminen

1.12 .22 | Etäkoulutus

Kouluttajana: Henna Nikumaa,

vanhuusoikeuden tutkija

Lapsen vakava
sairastuminen - keinoja
onnistuneeseen
vuorovaikutukseen

11 .-12 .10 .22 | Hybridikoulutus

Kouluttajana: Johanna Olli, TYKS-

säätiön tutkimusyksikkö

Monikulttuurisuus
hoitotyössä

6 .-7 .9 .22 | Hybridikoulutus

Kouluttajana: Saynur Soramies,

monikulttuurisuuden asiantuntija

Pitovoimaa hoitotyöhön
motivaation avulla

20 .9 .22| Hybridikoulutus

Kouluttajana: Katri Thurman,

hoitotyön opettaja ja valmentaja

https://professio.fi/product/tyokyvyn-arviointi-tunnistaminen-ja-tuki-johda-tyokykya-ennaltaehkaise-riskit/
https://professio.fi/product/onnistuneen-perehdytyksen-esimerkkeja-hoitotyosta/
https://professio.fi/product/aivot-ja-mieli-kayttaytymisneurologia-koulutus/
https://professio.fi/product/hoitaja-saattohoidon-osaajana-tyokaluja-arkeen/
https://professio.fi/product/laadun-varmistaminen-ja-potilasvahinkojen-ehkaisy/
https://professio.fi/product/moniammatillinen-osaaminen-iakkaan-akuuttisairaanhoidossa/
https://professio.fi/product/moniammatillinen-osaaminen-iakkaan-akuuttisairaanhoidossa/
https://professio.fi/product/pitovoimaa-hoitotyohon-motivaation-avulla/
https://professio.fi/koulutuskalenteri-hoitotyo/
https://professio.fi/koulutuskalenteri-hoitotyo/
https://professio.fi/product/onnistuneen-perehdytyksen-esimerkkeja-hoitotyosta/
https://professio.fi/product/onnistuneen-perehdytyksen-esimerkkeja-hoitotyosta/
https://professio.fi/product/ikaantyneen-itsemaaraamisoikeuden-kunnioittaminen-ja-rajoittaminen/
https://professio.fi/product/onnistuneen-perehdytyksen-esimerkkeja-hoitotyosta/
https://professio.fi/product/onnistuneen-perehdytyksen-esimerkkeja-hoitotyosta/
https://professio.fi/product/lapsen-vakava-sairastuminen/
https://professio.fi/product/onnistuneen-perehdytyksen-esimerkkeja-hoitotyosta/
https://professio.fi/product/monikulttuurisuus-hoitotyossa-2/
https://professio.fi/product/monikulttuurisuus-hoitotyossa-2/
https://professio.fi/product/pitovoimaa-hoitotyohon-motivaation-avulla/
https://professio.fi/product/pitovoimaa-hoitotyohon-motivaation-avulla/
https://professio.fi/product/pitovoimaa-hoitotyohon-motivaation-avulla/


Puhelimessa tapahtuva
hoidon tarpeen arviointi

24 .8 .22 | Etäkoulutus

Kouluttajana: Hanna Vainio & Milja

Niinihuhta HUS

KLIININEN HOITOTYÖ

Tunnista ja hoida perus-
elintoimintojen häiriö

28 .-29 .9 .22 | Hybridikoulutus

Kouluttajina: Minna Peltomaa &

Marcus Norrgård

EKG perusteet haltuun 1

23.8 .22 | Espoo

Kouluttajana: Sami Takala, ensi-

hoidon kenttäjohtaja, HUS Akuutti

Astman hoidon 
perusteet 

6 .10.22 | Hybridikoulutus

Kouluttajana: Anne Vuorenmaa,

astma- ja allergiahoitaja ja

kouluttaja

Hallitse laskimokatetrien
turvallinen käyttö

13 .10.22 | Espoo

Kouluttajana: Oskar Nyholm,

sairaanhoitaja

EKG tulkinta 2

11 .10.22 | Espoo

Kouluttajana: Sami Takala, ensi-

hoidon kenttäjohtaja, HUS Akuutti
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Klikkaamalla koulutuksen nimeä, pääset siirtymään koulutuksen sivuille.

Hoitaja saattohoidon
osaajana - työkaluja arkeen

7 .9 .22 | Hybridikoulutus

Kouluttajana: Marjaana Väänänen,

palliatiivisen hoitotyön kliininen

asiantuntija

Avanteenhoidon osaaja

23 .-24 .11.22 | Hybridikoulutus

Kouluttajana: Vivien Nagy-Wikstedt,

opetushoitaja HUS

Koulutuskohtaisiin sisältöihin ja hintoihin pääset tutustumaan myös täältä
Muistathan hyödyntää -20 % edun koodilla HOITAJA22 (ei koske seminaareja)

https://professio.fi/product/puhelimessa-tapahtuva-hoidon-tarpeen/
https://professio.fi/product/puhelimessa-tapahtuva-hoidon-tarpeen/
https://professio.fi/product/tunnista-ja-hoida-peruselintoimintojen-hairio/
https://professio.fi/product/tunnista-ja-hoida-peruselintoimintojen-hairio/
https://professio.fi/product/ekg-perusteet-haltuun-1/
https://professio.fi/product/ekg-perusteet-haltuun-1/
https://professio.fi/product/astman-hoidon-perusteet-ja-uudet-tuulet/
https://professio.fi/product/astman-hoidon-perusteet-ja-uudet-tuulet/
https://professio.fi/product/astman-hoidon-perusteet-ja-uudet-tuulet/
https://professio.fi/product/astman-hoidon-perusteet-ja-uudet-tuulet/
https://professio.fi/product/astman-hoidon-perusteet-ja-uudet-tuulet/
https://professio.fi/product/hallitse-erilaisten-laskimokatetrien-turvallinen-kaytto/
https://professio.fi/product/hallitse-erilaisten-laskimokatetrien-turvallinen-kaytto/
https://professio.fi/product/hallitse-erilaisten-laskimokatetrien-turvallinen-kaytto/
https://professio.fi/product/ekg-tulkinta-2/
https://professio.fi/product/ekg-tulkinta-2/
https://professio.fi/product/ekg-tulkinta-2/
https://professio.fi/product/hoitaja-saattohoidon-osaajana-tyokaluja-arkeen/
https://professio.fi/product/tunnista-ja-hoida-peruselintoimintojen-hairio/
https://professio.fi/product/avanteenhoidon-osaaja/
https://professio.fi/product/astman-hoidon-perusteet-ja-uudet-tuulet/
https://professio.fi/koulutuskalenteri-hoitotyo/
https://professio.fi/koulutuskalenteri-hoitotyo/


IPT ja IPC masennuksen
hoidossa

30 .8 .22 | Hybridikoulutus

Kouluttajana: Viivi Mondolin,

IPC-/IPT-terapeutti, -kouluttaja,

psykologi ja väitöskirjatutkija

SOSIAALIHUOLTO, MIELENTERVEYS
JA PÄIHDETYÖ

Mielenterveys- &
päihdetyötä leanisti -
välineitä esimiehille

23.-24 .8 .22 | Etäkoulutus

Kouluttajana: Marko Muukka,

projektipäällikkö TYKS psykiatria
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Klikkaamalla koulutuksen nimeä, pääset siirtymään koulutuksen sivuille.

Mielenterveys kuntoon
suoliston hyvinvointia
edistämällä

27.-28 .9 .22 | Hybridikoulutus

Kouluttajina: Satu Pekkala & Markus

Rantala

Lasten ja nuorten
lisääntynyt päihteiden
käyttö

6 .-7 .10 .22 | Hybridikoulutus

Kouluttajina mm. Juha Lantz,

Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen &

Pasi Tuomaila

Toimivat mielenterveys-
ja päihdepalvelut -
uudista modernisti

14.-15 .12 .22 | Hybridikoulutus

Kouluttajana: Timo Salmisaari,

johtava asiantuntija, psykiatri ja

psykoterapeutti CGI Suomi

Miten kohdata asiakas
autismikirjolla

4 .10 .22 | Etäkoulutus

Kouluttajana: Tarja Vainio, KM-

erityisopettaja ja ratkaisukeskeinen

neuropsykiatrinen valmentaja,

työnohjaajaopiskelija

Perhe yhtenäiseksi -
työskentelymenetelmä
pakolaisperheiden tueksi

13 .-14 .10 .22 | Hybridikoulutus

Kouluttajana: Iida-Maria Bimberg,

projektikoordinaattori

Seksuaalisuuden
tukeminen
vammaispalveluissa

3 .10 .22 | Etäkoulutus

Kouluttajana: Tanja Roth,

erityistason seksuaaliterapeutti

Koulutuskohtaisiin sisältöihin ja hintoihin pääset tutustumaan myös täältä
Muistathan hyödyntää -20 % edun koodilla HOITAJA22 (ei koske seminaareja)

https://professio.fi/product/ipt-ja-ipc-masennuksen-hoidossa/
https://professio.fi/product/lasten-ja-nuorten-lisaantynyt-paihteiden-kaytto/
https://professio.fi/product/lasten-ja-nuorten-lisaantynyt-paihteiden-kaytto/
https://professio.fi/product/mielenterveys-ja-paihdetyota-leanisti/
https://professio.fi/product/mielenterveys-ja-paihdeasiakkaiden-monialainen-kuntoutus/
https://professio.fi/product/mielenterveys-kuntoon-suoliston-hyvinvointia-edistamalla/
https://professio.fi/product/mielenterveys-ja-paihdeasiakkaiden-monialainen-kuntoutus/
https://professio.fi/product/lasten-ja-nuorten-lisaantynyt-paihteiden-kaytto/
https://professio.fi/product/lasten-ja-nuorten-lisaantynyt-paihteiden-kaytto/
https://professio.fi/product/lasten-ja-nuorten-lisaantynyt-paihteiden-kaytto/
https://professio.fi/product/toimivat-mielenterveys-ja-paihdepalvelut-uudista-modernisti/
https://professio.fi/product/lasten-ja-nuorten-lisaantynyt-paihteiden-kaytto/
https://professio.fi/product/lasten-ja-nuorten-lisaantynyt-paihteiden-kaytto/
https://professio.fi/product/miten-kohdata-asiakas-autismikirjoilla/
https://professio.fi/product/lasten-ja-nuorten-lisaantynyt-paihteiden-kaytto/
https://professio.fi/product/lasten-ja-nuorten-lisaantynyt-paihteiden-kaytto/
https://professio.fi/product/perhe-yhtenaiseksi-tyoskentelymenetelma-pakolaisperheiden-tueksi/
https://professio.fi/product/lasten-ja-nuorten-lisaantynyt-paihteiden-kaytto/
https://professio.fi/product/lasten-ja-nuorten-lisaantynyt-paihteiden-kaytto/
https://professio.fi/product/seksuaalisuuden-tukeminen-vammaispalveluissa/
https://professio.fi/product/lasten-ja-nuorten-lisaantynyt-paihteiden-kaytto/
https://professio.fi/product/lasten-ja-nuorten-lisaantynyt-paihteiden-kaytto/
https://professio.fi/koulutuskalenteri-hoitotyo/
https://professio.fi/koulutuskalenteri-hoitotyo/


Vanhustyön
asiakaslähtöinen
johtaminen

16.8 .22 | Etäkoulutus

Kouluttajina: Henna Nikumaa, Riitta

Räsänen & Niina Kaukonen 

SOTE-ESIHENKILÖ

Asiakaslähtöiset ja
vaikuttavat terveyspalvelut

13 .-14 .12.22 | Hybridikoulutus

Kouluttajana: Petra Jäntti,

toimitusjohtaja

palvelumuotoilutoimisto Kaufmann

Sote-huollon
digipalvelujen sääntely

22.9 .22 | Hybridikoulutus

Kouluttajana: Tomi Voutilainen,

julkisoikeuden professori

Lapsi- ja
perhepalveluiden
uudistaminen

1 .-2 .12.22 | Hybridikoulutus

Kouluttajina: Tiina Ristikari,

kehitysjohtaja ITLA

Hoivakotihoidon
kehittäminen

5.10 .22 | Hybridikoulutus

Kouluttajina: Riitta Räsänen, Niina

Kaukonen, Auli Kanerva & Hanna

Paajanen

Talousjohtaminen
terveydenhuollon
esimiehille

14.-15 .9.22 | Hybridikoulutus

Kouluttajana: Jukka Pellinen,

laskentatoimen professori
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Klikkaamalla koulutuksen nimeä, pääset siirtymään koulutuksen sivuille.

Keskitetty ja
automaattinen
työvuorosuunnittelu

7 .-8 .12.22 | Hybridikoulutus

Kouluttajana: Katja Laine,

aluejohtaja Terveystalo ja

toimitusjohtaja Smoothedu

Koulutuskohtaisiin sisältöihin ja hintoihin pääset tutustumaan myös täältä
Muistathan hyödyntää -20 % edun koodilla HOITAJA22 (ei koske seminaareja)

Hinnat alkaen:1 päivä: 399 €2 päivää: 449 €

https://professio.fi/product/vanhustyon-asiakaslahtoinen-johtaminen/
https://professio.fi/product/sote-tietosuoja-koulutus/
https://professio.fi/product/sote-tietosuoja-koulutus/
https://professio.fi/product/asiakaslahtoiset-ja-vaikuttavat-terveyspalvelut/
https://professio.fi/product/henkilostovoimavarojen-johtaminen-sote-alalla/
https://professio.fi/product/henkilostovoimavarojen-johtaminen-sote-alalla/
https://professio.fi/product/sosiaali-ja-terveydenhuollon-digipalvelujen-saantely/
https://professio.fi/product/sosiaali-ja-terveydenhuollon-digipalvelujen-saantely/
https://professio.fi/product/lapsi-ja-perhepalveluiden-uudistaminen-korjaavista-palveluista-ennaltaehkaiseviin/
https://professio.fi/product/vaikuttava-asiakaskokemus-terveydenhoidossa/
https://professio.fi/product/vaikuttava-asiakaskokemus-terveydenhoidossa/
https://professio.fi/product/hoivakotihoidon-kehittaminen-tiimityolla-ja-asiakkaan-parhaaksi/
https://professio.fi/product/hoivakotihoidon-kehittaminen-tiimityolla-ja-asiakkaan-parhaaksi/
https://professio.fi/product/hoivakotihoidon-kehittaminen-tiimityolla-ja-asiakkaan-parhaaksi/
https://professio.fi/product/hoivakotihoidon-kehittaminen-tiimityolla-ja-asiakkaan-parhaaksi/
https://professio.fi/product/talousjohtaminen-terveydenhuollon-esimiehille/
https://professio.fi/product/talousjohtaminen-terveydenhuollon-esimiehille/
https://professio.fi/product/talousjohtaminen-terveydenhuollon-esimiehille/
https://professio.fi/product/keskitetty-ja-automaattinen-tyovuorosuunnittelu/
https://professio.fi/product/vaikuttava-asiakaskokemus-terveydenhoidossa/
https://professio.fi/product/vaikuttava-asiakaskokemus-terveydenhoidossa/
https://professio.fi/koulutuskalenteri-hoitotyo/
https://professio.fi/koulutuskalenteri-hoitotyo/


VERKKOKURSSIT & SEMINAARIT
Klikkaamalla koulutuksen nimeä, pääset siirtymään koulutuksen sivuille.

Tiedolla johtaminen ja
taloustaidot hoitotyössä

2022 | Verkkokurssi

Kouluttajina: Jukka Hämäläinen &

Heljä Lundgren-Laine

Hoitotyön
henkilöstövoimavarat ja
työyhteisön hyvinvointi

2022 | Verkkokurssi

Kouluttajina: Johanna Bjerregård

Madsen & Anna Lohman

Silmäasiantuntijat 2022

23 .9 .22 | Hybridiseminaari

Puhujina mm. Antti Viljanen,

Tuula Kääriäinen, Ilkka Puusaari,

Kaisa Ratilainen, Marjo Rantanen,

Mikaela Höglund & Arto

Hartikainen

Apulaisosastonhoitaja 2022

8 .-9 .11 .22 | Liveseminaari

Puhujina mm. Matias Nyman,

Minna Peltomaa, Marita Knuutila,

Kamilla Rautio & Maarit Laine

Muutosjohtaminen ja
haastavat tilanteet
hoitotyössä

2022 | Verkkokurssi

Kouluttajina: Riitta Syrén-Laine, Juha

Minkkinen, Tarmo Alastalo & Pirkko-

Liisa Hyttinen

Lapsen itsesäätelyn
tukeminen

2022 | Verkkokurssi

Kouluttajana: Jouni Veijalainen,

intohimoinen ihmisyyden tutkija,

kouluttaja ja luennoitsija

Mitä kollegasikertovatkoulutuksista?Käännä sivua!

Koulutuskohtaisiin sisältöihin ja hintoihin pääset tutustumaan myös täältä
Muistathan hyödyntää -20 % edun koodilla HOITAJA22 (ei koske seminaareja)

7

Tulevaisuuden asiakas- ja
potilasturvallisuus

1 .-2 .12 .22 | Liveseminaari

Mukana suunnittelemassa mm.

Anssi Kuosmanen, Sanna-Maria

Kivivuori, Petri Pommelin & Kaisa

Haatainen

https://professio.fi/product/tiedolla-johtaminen-ja-taloustaidot-hoitotyossa/
https://professio.fi/product/hoitaja-saattohoidon-osaajana-tyokaluja-arkeen/
https://professio.fi/product/hoitotyon-henkilostovoimavarat-ja-tyoyhteison-hyvinvointi/
https://professio.fi/product/onnistuneen-perehdytyksen-esimerkkeja-hoitotyosta/
https://professio.fi/product/onnistuneen-perehdytyksen-esimerkkeja-hoitotyosta/
https://professio.fi/product/silmaasinantuntijat/
https://professio.fi/product/monikulttuurisuus-hoitotyossa-2/
https://professio.fi/product/apulaisosastonhoitaja/
https://professio.fi/product/pitovoimaa-hoitotyohon-motivaation-avulla/
https://professio.fi/product/pitovoimaa-hoitotyohon-motivaation-avulla/
https://professio.fi/product/muutosjohtaminen-ja-haastavat-tilanteet-hoitotyossa/
https://professio.fi/product/onnistuneen-perehdytyksen-esimerkkeja-hoitotyosta/
https://professio.fi/product/lapsen-itsesaatelyn-tukeminen/
https://professio.fi/product/hoitaja-saattohoidon-osaajana-tyokaluja-arkeen/
https://professio.fi/koulutuskalenteri-hoitotyo/
https://professio.fi/koulutuskalenteri-hoitotyo/
https://professio.fi/product/tulevaisuuden-asiakas-ja-potilasturvallisuus/
https://professio.fi/product/pitovoimaa-hoitotyohon-motivaation-avulla/
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Verkkokaupan chat asiakaspalvelu@professio.fi p. 020 780 6220

"Todella hyvä luennoitsija ja hyvin järjestetty koulutus. Yli 20 vuoden
sairaanhoitajauran aikana ensimmäinen koulutus, josta sain merkittävästi
hyötyä omaan työhön." Esa Eronen, sairaanhoitaja, TAYS

1. Siirry verkkosivuille www.professio.fi/koulutuskalenteri-hoitotyo ja valitse koulutus.

2. Ilmoittaudu mukaan chatin, asiakaspalvelun tai verkkokaupan kautta.

3. Kerro etukoodi tai syötä koodi HOITAJA22 ostoskorissa "Etukoodi" -kohtaan, jolloin

verkkokauppa tarjoaa alennuksen automaattisesti. Etu koskee tässä

koulutuskalenterissa olevia koulutuksia. Koodi on voimassa kunkin koulutuksen

loppuun asti. Etukoodi ei koske seminaareja.

Olisiko teitä tulossa useampi? Verkkokaupasta saat lippuihin ryhmäalennuksen

vähintään 3 hengen ryhmille. Voit myös meilata ryhmatarjous@professio.fi – me

autamme oikeasti mielellämme. Muistathan tällöin kertoa etukoodin.

Näin ilmoittaudut koulutuksiin ja hyödynnät edun.

"Suosittelen lämpimästi, hinta-laatusuhde kohtaavat. Ammattilaisia
kouluttajia." Carita Hiironen, palveluesimies, Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
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Jäikö jokin asia mietityttämään? Autamme oikeasti mielellämme.

AMMATTITAITOA, JOKA
TÄYTYY ITSE KOKEA.
Näin kollegasi kertovat koulutuksistamme.
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