
HR-ASSISTENTIN TÄYDENNYSKOULUTUS
Verkko-opintojen hinnasto voimassa toistaiseksi

Henkilöstöpalvelujen perusteet 590 €

Työelämäosaaminen 140  €

• Työorganisaation toimintaperiaatteet
 � työlainsäädäntö ja sopiminen
 � työsuhdeasiat
 � työnantajan ja työntekijän velvollisuudet

• Tiimin jäsenenä toimiminen
 � työelämän pelisäännöt
 � työyhteisössä toimiminen
 � ammatillinen käyttäytyminen
 � vuorovaikutus
 � perehdyttäminen
 � työhyvinvointi

• Osaamisen kehittämistavoitteet
 � itsensä johtaminen
 � oman osaamisen kehittäminen

Opit ymmärtämään oman työsi merkityksen 
yrityksen toiminnassa, osaat toimia työyhteisön tai 
tiimin jäsenenä sekä arvioida ja kehittää työtäsi.

Viestintä ja vuorovaikutus 140 €

• Liike-elämän viestintä 
• Sisäinen tiedottaminen 
• Suullinen viestintä: kokous- ja neuvottelu-

taidot 
• Kertausta: kielenhuolto

Opit hallitsemaan yrityksen viestintäympäristön, 
kirjallisen ja suullisen viestinnän peruselementit 
sekä kokous- ja neuvottelutilanteet. Opit myös 
hyödyntämään monipuolisesti sisäisen viestinnän 
digitaalisia kanavia.

Henkilöstön tukipalvelut 140  €

• Yhteistyötaidot
• Kokousten ja tapahtumien suunnittelu ja 

järjestäminen
• Organisaation tukipalvelutehtävien hoi-

tamista tukevat digitaaliset sovellukset ja 
työkalut

• Itsensä johtaminen

Opit hoitamaan henkilöstön tai muiden 
tukipalvelujen työtehtäviä. Opit toimimaan 
yhteyshenkilönä henkilöstön ja eri yhteistyö-
tahojen välillä. Osaat käyttää yleisimpiä 
kokouksissa käytettäviä laitteita ja ohjelmistoja.

Henkilöstöhallinnon perusteet 170  €

• Sisäinen viestintä
• Rekrytointi
• Perehdytys
• Kehityskeskustelu
• HR-järjestelmät ja tunnusluvut

Opit ymmärtämään henkilöstötyön 
perustoimintojen merkityksen yrityksen 
menestyksen kannalta. Tutustut henkilöstö-
johtamisen keskeisimpiin työkaluihin. 



HR-ASSISTENTIN TÄYDENNYSKOULUTUS
Verkko-opintojen hinnasto voimassa toistaiseksi

Assistentti- ja sihteerityön tukipalvelut 610 €

Asiakirjojen laatiminen ja raportointi 140 € 

• Asiakirjastandardi
• Asiakirjapohjan luominen 
• Kokousasiakirjojen laatiminen 
• Myyntiasiakirjojen laatiminen
• Organisaatioiden erilaiset raportit ja rapor-

tointikäytännöt, raporttien tuottaminen ja 
tulkitseminen

Opit tuottamaan asiakirjastandardin mukaisia 
asiakirjoja työvälineohjelmilla ja laatimaan 
tavallisimpia kokousasiakirjoja. Opit myös 
tuottamaan ja tulkitsemaan raportteja tai 
viranomaisilmoituksia soveltuvilla järjestelmillä.

Asiakirjojen ja henkilötietojen käsittely 140€ 

• Asiakirjojen arkistointi toimistotyössä
• Sähköinen arkistointi 
• Organisaation arkistonmuodostus-

suunnitelman (AMS) tulkitseminen 
• Linkkejä arkistointia koskeviin dokumenttei-

hin: arkistolaki, Kuntaliitto, tietosuoja-asetus 
• Asiakirjojen seulominen ja hävittäminen 
• Tietosuoja, henkilötietojen käsittely organi-

saatiossa

Opit käsittelemään ja arkistoimaan asiakirjoja 
organisaation ohjeiden mukaisesti tietosuoja 
huomioiden. 

Projektinhallinta 150 € 

• Projektisuunnittelu, -työ ja -hallinta,  
projektiorganisaatio

• Projektiviestintä
• Projektin seuranta ja laadun varmistaminen
• Projektin päättäminen, projektidokumen-

taatio

Opit ymmärtämään projektityöskentelyn 
merkityksen työelämässä ja laatimaan 
projektisuunnitelman ohjeiden pohjalta. Opit 
toimimaan projektiorganisaatiossa tavoitteiden 
mukaisesti aktiivisena projektin jäsenenä.

Tekstinkäsittely 60 € 

• Tiedostojen hallinta
• Ohjelman yleinen käyttö
• Tutustuminen Wordiin
• Word-asiakirjojen muokkaaminen
• Tekstin muotoileminen
• Tekstin muotoilu tyyleillä
• Taulukoiden tekeminen ja muotoilu
• Kuvat ja grafiikka
• Osoitetarrat ja kirjeet
• Asiakirjan tulostaminen
• Asiakirjan viimeistely
• Vakioasettelumalli

Opit hallitsemaan Word-tekstinkäsittelyohjelman 
perusteet ja pystyt tuottamaan asiakirjastandardin 
mukaisia asiakirjoja ja monisivuisia dokumentteja.

Toimisto-ohjelmien yhteiskäyttö 60€ 

• Linkitys eri ohjelmien välillä: Word, Excel ja 
PowerPoint

• Ohjelmien yhteiskäyttö
• OneDrive
• GoogleDrive
• Outlook: sposti, kalenteritoiminnot
• Teams: perusteet, kokoukset

Opit hallitsemaan ohjelmien yhteiskäytön ja 
hyödyntämään niiden ominaisuuksia työssäsi.

Taulukkolaskenta 60 €

• Tiedostojen hallinta
• Ohjelman yleinen käyttö
• Tutustuminen Exceliin
• Excel-taulukon muokkaaminen
• Sisällön kopiointi, siirtäminen ja poisto
• Tiedon syöttäminen oikeassa muodossa
• Taulukoiden ja solujen väritys
• Laskentataulukoiden käyttö
• Peruslaskenta Excelillä
• Funktiolaskenta
• Tiedon visualisointi kaavioilla
• Excel-tiedoston tulostaminen

Opit hallisemaan Excelin laaja-alaisen käytön 
ja pystyt soveltamaan osaamistasi yrityksen 
tarpeisiin Excelin ominaisuudet huomioiden.



HR-ASSISTENTIN TÄYDENNYSKOULUTUS
Verkko-opintojen hinnasto voimassa toistaiseksi

Henkilöstöhallinnon syventävät opinnot 270 €

Työsuojelu ja työhyvinvointi          270 €

• Työturvallisuus ja työsuojelu
• Fyysisen ja psyykkisen työsuojelun edistäminen 
• Työhyvinvoinnin edistäminen organisaatiossa
• Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki
• Epäasiallinen kohtelu ja ristiriitatilanteet
• Toimiva työterveyshuollon kumppanuus

Opit hallitsemaan työsuojelun ja työhyvinvoinnin kokonaisuuden ja soveltamaan oppimaasi käytännössä.

Työhyvinvointikortti® 260 €

Itsenäinen verkko-osa ja webinaari          260 €

Koulutus muodostuu kolmesta osasta

1. Työhyvinvoinnin kokonaisuus
2. Johtamalla työhyvinvointia
3. Toimiva työyhteisö

Koulutuksen suoritettuasi saat 
Työhyvinvointikortin®.

Koulutus antaa vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

• Mistä työhyvinvointi rakentuu?
• Mitä voimavaroja ja kehittämistarpeita 

työpaikalla on?
• Miten johtamisella ja työyhteisön keinoin 

parannetaan työhyvinvointia?
• Miten hallitaan kuormitusta sekä tuetaan 

terveyttä ja työkykyä?



HR-ASSISTENTIN TÄYDENNYSKOULUTUS
Verkko-opintojen hinnasto voimassa toistaiseksi

Palkanlaskenta 750 €

Palkanlaskennan perusteet 140 € 

• Palkkahallinnon ja työsuhteen perusteet
• Tavanomaisten palkkojen laskenta
• Verokortit ja ennakonpidätys
• Palkasta tehtävät tavanomaiset vähennykset
• Perusteita palkoista tehtävistä  

ilmoituksista 

Opit hallitsemaan palkkahallinnon perusperiaatteet 
ja laskemaan tavanomaisia palkkoja 
vähennyksineen.

Työajan perusteet 140 € 

• Työaikalain soveltaminen ja työajan käsite
• Säännöllinen työaika
• Säännöllisen työajan ylittäminen: 

lisä- ja ylityö sekä sunnuntaityö
• Lepoajat, yö- ja vuorotyö 
• Vuotuisen työajan lyhentäminen:  

pekkaspäivät
• Arkipyhäkorvaukset 
• Työaika-asiakirjat ja työaikalakiin perustuvien 

saatavien vanheneminen

Opit työaikalain pääkohdat ja osaat laskea palkan 
erilaisissa tilanteissa työaikalain mukaan.

Luontoisetujen ja vuosiloman perusteet      140 €

• Luontoisetujen perusteet 
• Luontoisetujen laskenta verohallinnon 

ohjeiden mukaan
• Vuosilomalaskennan perusteet vuosilomalain 

mukaan
• Vuosiloman ansainta ja pitäminen
• Lomapalkka, lomaraha ja lomakorvaus

Opit käsittelemään luontoisetuja Verohallinnon 
päätöksen mukaisesti ja laskemaan vuosilomalain 
mukaiset vuosilomapalkat.

Palkanlaskennan ilmoitukset ja tilitykset 140 € 

• Tuloverorekisteri-ilmoitukset
• Ilmoitukset Kelalle
• Ilmoitukset työtapaturmista ja ammattitau-

deista vakuutusyhtiölle
• Palkan ulosmittaus
• Muut ilmoitukset ja tilitykset 

Opit tuntemaan ja tekemään perusilmoitukset ja 
-tilitykset sidosryhmille palkanlaskennasta.

Työlainsäädännön perusteet 190   €

• Työsuhteen keskeistä lainsäädäntöä
• Työsopimus
• Palkkaus ja työaika
• Työsuhteen päättäminen ja lomauttaminen
• Yhteistoimintalaki

Perehdyt työsuhdetta ja palkanlaskentaa 
koskevaan lainsäädäntöön käytännössä eri 
tilanteissa.



HR-ASSISTENTIN TÄYDENNYSKOULUTUS
Verkko-opintojen hinnasto voimassa toistaiseksi

Sisäinen laskenta 280 €

Budjetoinnin perusteet 140 € 

• Budjetointiprosessi 
• Erilaiset budjetit; myynti-, osto-, tulos- ja 

kassabudjetti 
• Alv budjetoinnissa 
• Budjettierot

Opit suunnittelemaan yrityksen tuloksellista 
toimintaa ja ymmärtämään yrityksen 
budjetointiprosessin. Opit laatimaan erilaisia 
budjetteja ja tiedostamaan budjetoinnin seurannan 
merkityksen.

Kannattavuuslaskennan perusteet 140 €

• Organisaation tuotot ja kustannukset 
• Kustannusten jako muuttuviin ja kiinteisiin  
• Katetuottolaskelma ja sen tunnusluvut 
• Kannattavuustekijöiden muutokset

Opit ymmärtämään organisaation kustannus-
rakennetta ja laatimaan katetuottolaskelman. Opit 
tuntemaan, mitkä tekijät vaikuttavat yrityksen 
kannattavuuteen ja laskemaan katelaskelman 
keskeiset tunnusluvut. Saat ymmärrystä siitä, miten 
eri kannattavuustekijöiden muutokset vaikuttavat 
tunnuslukuihin.
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