Hyvä jäsenyritys!

Kevään koulutustarjontaa
Yritysjohto ja esimiehet

Käytännönläheinen koulutuspäivä sosiaalisen median
hyödyntämiseen!
Aika: 20.3.2018
Paikka: Hämeenkylän kartano, Vantaa
Kuluttajien kiinnostus sosiaalisen median käyttöön lisääntyy koko ajan kaikissa
ikäryhmissä. Suosituinta some-palvelua YouTubea käyttää yli 80 prosenttia 15-74vuotiasta suomalaisista. Toisena tulee facebook, jolla Suomessa arvioidaan olevan 2,5
miljoonaa käyttäjää kuukaudessa. Facebookin käyttäjämäärä kasvaa erityisesti
vanhemmissa ikäryhmissä.
BAK tarjoaa käytännön läheisen koulutuspäivän siihen, miten sosiaalisen median eri
kanavia voi ja kannattaa käyttää mm. reitti-.ja tilausmatkojen myyntiin ja markkinointiin
sekä yrityksen tunnettuuden ja brändin kiinnostuksen lisäämiseen.
Koulutuspäivä sisältää käytännön harjoituksia, jolloin koulutuksessa osallistujilla tulisi olla
oma tietokone ja älypuhelin. Koulutuspäivän sisällön painotuksia täsmennetään vielä
osallistujille lähetettävällä ennakkokyselyllä osaamistasosta ja toiveista.

LINKKI ohjelmaan.
Koulutuspäivän hinta on 250,00 + alv/henk. Jos yrityksestä osallistuu 2 henkeä tai
useampi, on alennus 20 %. Kokouspaketin hinta on 63,00 + alv/henk.
Sitovat ilmoittautumiset 05.03.2018 mennessä kristiina.manninen@lal.fi.

Julkisen liikenteen tilaajien ja tarjouksia tekevien
hankintapäivä
Aika 11.4.2018
Paikka: Jyväskylä, Ravintola Priimus
Uusi hankintalaki tuli voimaan 1.1.2017. Laki muutti mm. hankinnan kynnysarvoja.

Karikoiden välttäminen liikenteen hankinnassa ja tarjousten tekemisessä on tärkeää, jotta
vältytään myös valitusprosesseilta Markkinaoikeuteen.
Liikenteen kilpailuttamiseen, hankintoihin ja tilaajavastuuseen liittyvä koulutuspäivä on
suunnattu sekä kuntien koulukuljetuksista ja liikenteen hankinnoista vastaaville että
kilpailutetusta liikenteestä tarjouksia tekeville yrityksille. Koulutuspäivän aikana käydään
läpi koko hankintaprosessi ja sen vaiheiden olennaisimmat asiat. Kuntia kannustetaan
ottamaan yrityksiä mukaan jo hankintojen suunnitteluvaiheeseen, jotta yritysten tietotaito
liikenteen suunnittelusta ja toteutusmahdollisuuksista saataisiin käyttöön.
Koulutuspäivässä esillä on myös ajankohtaisia oikeustapauksia (markkinaoikeus, KHO)
liikennehankinnoista. Päivän aikana pohditaan yhdessä myös sitä, miten
liikennehankintojen sopimuskaudella varmistetaan sopimuksen seuraaminen ja
noudattaminen. Esillä ovat myös hankintalain uudistetut puitejärjestelyt.
Kouluttajana on lakimies Kari Tossavainen, jolla on laaja kokemus julkisista hankinnoista
ja niihin liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä. Päivä on käytännönläheinen ja tiettyjä
painopistealueita käydään läpi keskustellen ja yhdessä ratkaisuja pohtien. Koulutuksen
sisällölliset yksityiskohdat on kuvattu ohjelmassa.

LINKKI ohjelmaan.
Koulutuspäivän osallistumismaksu on 260,00 + alv/henk sisältäen materiaalin muistitikulle
ladattuna. Kokouspaketti on 29,50 + alv/henk.
Ilmoittautumiset Kristiina Manninen, kristiina.manninen@lal.fi 28.3. mennessä.

Ammattipätevyyskoulutuksia
Bussilla ulkomaille -koulutuspäivät
Hämeenlinna (Cumulus City Hämeenlinna) : 13.3 klo 9-16
Turku (Scandic Plaza) : 17.3 klo 9-16
Tämän sisältöisiä koulutuspäiviä on toteutettu viime vuonna myös kolmella eri
paikkakunnalla. Niistä saatu palaute on ollut erinomaista. Koulutuspäivän on todettu
parantavan kuljettajan osaamista ja tietoa mm. eri maiden liikenneolosuhteista ja
muuttuvista säännöksistä. Venäjän osuuden kouluttaa yrittäjä Petri Reunanen, jonka yritys
tekee paljon Venäjän matkoja ja omaa siten käytännön tiedon sen maan tämänhetkisistä
käytänteistä.
Toinen kouluttaja on yrittäjä Anssi Manninen. Bussi-Manninen on tehnyt lukuisia Euroopan
matkoja ja Anssilla itsellään on siten käytännön tietoa ja kokemusta monessa Euroopan
maassa bussilla liikkumisesta. Kokeneet kouluttajat ovat saaneet osallistujilta kiitosta.
Koulutuspäivän hinta on 125 e + alv/henk. Osallistumismaksun lisäksi Trafin
rekisteröitymismaksu ammattipätevyysmerkinnästä on 17 euroa sekä kokoustilan kahvi-ja
ruokapaketti, jonka hinta vaihtelee koulutuspaikkakunnan/tilan mukaisesti (kts alla).
Osallistujat saavat osallistumismaksun hintaan kuuluvana myös painetun BUSSILLA
ULKOMAILLA –kirjan. LINKKI ohjelmaan.

Hämeenlinna 13.03. (ilm.28.02. mennessä), kokouspaketti 39,00 + alv/henk
Turku
17.03. (ilm.03.03. mennessä), kokouspaketti 40,50 + alv/henk
Ilmoittautumiset Kristiina Manniselle, kristiina.manninen@lal.fi

Palvelu-ja vuorovaikutustaidot toimintaesteisten,
ikääntyneiden ja vammaisten erilaisissa asiakaskohtaamisissa
Jäsentiedotteessa olemme jo aiemmin kertoneet, että kuljettajille tulee tarjota
vammaisuuteen liittyvää tietoisuutta lisäävää koulutusta ja ohjeita 1.3.2018 alkaen.
Koulutusvaatimuksesta on säädetty asetuksessa linja-autoliikenteen matkustajien
oikeuksista (EU) N:o 181/2011 (artikla 16 sekä liitteen II a kohta). Henkilöstön
koulutusvaatimukset tulivat voimaan jo vuonna 2013, mutta kuljettajien
koulutusvaatimuksissa on Suomessa noudatettu 5 vuoden siirtymäaikaa.
BAK on hyväksyttänyt Trafilla ohjelman, joka sisältää yllämainitun EU-asetuksen
vaatimukset. Harjoitteista osa tehdään sitä varten koulutukseen tuodussa pikkubussissa.

LINKKI ohjelmaan.
Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) valvoo EU-asetuksen mukaisia vammaisten ja
liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksia linja-autoliikenteessä.

Vantaa (Hämeenkylän kartano) : 8.3. klo 9-16
Tampere (Holiday Club Tampereen Kylpylä) : 14.3. klo 9-16
Kouvola (paikka ilmoitetaan myöhemmin) : 21.03 klo 9-16
Koulutuspäivän hinta on 145,00 + alv/henk, johon sisältyy koulutuspäiväksi hankitun
bussin vuokarahinta. Osallistumismaksun lisäksi Trafin rekisteröitymismaksu
ammattipätevyysmerkinnästä on 17 euroa sekä kokoustilan kahvi-ja ruokapaketti, jonka
hinta vaihtelee koulutuspaikkakunnan/tilan mukaisesti (kts alla).

Vantaa
08.03. (ilm. 22.2. mennessä), kokouspaketti 63,00 + alv/henk.
Tampere 14.03. (ilm. 28.2. mennessä), kokouspaketti 44,00 + alv/henk.
Kouvola 21.03 (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Ilmoittautumiset Kristiina Manniselle, kristiina.manninen@lal.fi

