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Henkilöstön osaamisen
kehittämispalvelut
Monipuolisia koulutuspalveluja yritysten rekrytointiin
sekä henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja uudelleen
kouluttamiseen

Kaikille työnantajille, yrityksille ja yhteisöille
sekä niiden henkilöstölle

Tavoitteena ammattitaitoisen työvoiman
saatavuuden helpottaminen ja yritysten
toimintaedellytysten parantaminen

te-palvelut.fi

Henkilöstön osaamisen kehittämispalvelut
TE-palvelujen ja sen yhteistyökumppanien
tarjoamat osaamisen kehittämispalvelut ovat:
Työvoimakoulutus
Yhteishankintakoulutus
RekryKoulutus
TäsmäKoulutus
MuutosKoulutus
Oppisopimuskoulutus

Työvoimakoulutus
Työvoimakoulutus on aina ammatillista, työelämälähtöistä ja
joustavaa. Se on hyvä väylä rekrytoida uutta, osaavaa työvoimaa.
Työvoimakoulutuksella parannetaan aikuisten ammattitaitoa,
mahdollisuuksia saada työtä tai säilyttää työpaikka ja parannetaan heidän valmiuksiaan toimia yrittäjänä. Lisäksi
sillä edistetään ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta ja
uuden yritystoiminnan syntymistä.
Koulutusta järjestetään joustavasti ympäri vuoden ja sen
kesto vaihtelee. Koulutuksissa voidaan suorittaa perus-,
ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa, joissa
opiskelijan osaaminen todennetaan aidoissa työtilanteissa.
Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta. Työvoimakoulutuksena voidaan toteuttaa
myös korkeakoulututkinnon suorittaneille tai asiantuntijoille
suunnattuja työelämäpainotteisia koulutuksia.

Yhteishankintakoulutus
Yhteishankintakoulutus on työvoimakoulutuksen toteutustapa, jossa hankitaan yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin
räätälöityä ammatillista perus- tai lisäkoulutusta. Sen tavoite
on kehittää ammattitaitoa tulevia työtehtäviä varten. Koulutuksessa voi myös suorittaa ammatillisten tutkintojen osia tai
koko tutkinnon. Työ- ja elinkeinohallinto osallistuu koulutuksen sisällön suunnitteluun ja hankkii kouluttajan. Palvelu on
harkinnanvarainen. Työ- ja elinkeinohallinto ja yritys seuraavat yhdessä koulutuksen toteutuksen etenemistä ja laatua.
Työ- ja elinkeinohallinto ja työnantaja rahoittavat koulutuksen yhdessä. Työnantajan maksuosuuteen vaikuttaa koulutusmuoto ja yrityksen koko. Koulutuksen hinta määräytyy
tarjouskilpailun perusteella.
Yhteishankintakoulutuksen kolme palvelutuotetta ovat
RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus.

RekryKoulutus
Jos työnantaja ei löydä ammattitaitoisia työntekijöitä eikä
alan osaajia valmistu lähiaikoina, voidaan järjestää RekryKoulutus. Tavoitteena voi olla perus-, lisä-, täydennys- tai
ammatinvaihtoon tähtäävä koulutus. Siihen sisältyy sekä
tietopuolista opetusta että ohjattua työssäoppimista. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yritykseen.
Työnantajan maksuosuus on 30 % hankintasopim uksen
mukaisesta kokonaishinnasta. Koulutus voidaan suunnitella
myös yhteistyössä useamman työnantajan kanssa.

TäsmäKoulutus
TäsmäKoulutus on tarkoitettu tilanteisiin, joissa yrityksessä
tapahtuu muutoksia, jotka edellyttävät yrittäjän ja nykyisten
työntekijöiden osaamisen perusteellisempaa päivittämistä.
Muutokset voivat olla joko teknologisia tai toiminnallisia.
Koulutuksella pyritään myös estämään lomautuksia tai irtisanomisia. Koulutusta voidaan toteuttaa myös määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta.
Työnantajan maksuosuus on 30 50 % hankintasopimuksen
mukaisesta kokonaishinnasta.

MuutosKoulutus
MuutosKoulutuksella työnantaja voi kantaa vastuuta ja auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja
työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai
tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään.
Työnantajan maksuosuus on 20 % hankintasopimuksen
mukaisesta kokonaishinnasta.

Oppisopimuskoulutus
Oppisopimuskoulutuksen avulla yritys saa ammattilaisen
suoraan niihin tehtäviin, joihin yrityksessä on tarve. Koulutus
soveltuu ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus. Se sitoo opiskelijaa,
työnantajaa, oppilaitosta ja koulutuksen järjestäjää.
Jos oppisopimuskoulutukseen otetaan työtön henkilö, työnantaja voi saada palkkatukea. Oppisopimuskoulutus on
mahdollista myös yrittäjälle omassa yrityksessä.

Katso meneillään olevat työvoimakoulutukset:
www.te-palvelut.fi
Työnantajalle
Etsi työntekijää
Meneillään oleva työvoimakoulutus

Lisätietoja:

www.te-palvelut.fi
työnantajalle

Yli 40 000 henkilöä parantaa vuosittain osaamistaan ammatillisessa työvoimakoulutuksessa, ja näistä yli 12 000 henkilöä suorittaa
koulutuksessa ammatillisen tutkinnon tai sen osan. Räätälöityä yhteishankintakoulutusta ostetaan vuosittain satojen yritysten kanssa.

