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§
§
§

RekryKoulutus Kun yrityksen tarpeisiin ei löydy ammattitaitoisia työntekijöitä eikä lähiaikoina valmistu
tarvittavia osaajia muusta koulutuksesta.
MuutosKoulutus Työnantaja voi auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja
työntekijöitään löytämään uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään
TäsmäKoulutus Nykyiselle henkilöstölle suunnattua räätälöityä koulutusta ja koulutus voidaan toteuttaa
määräaikaisten lomautusten aikana

Yrityslähtöinen työvoimakoulutus
§ Työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille
§ Parannetaan mahdollisuuksia pysyä työmarkkinoilla tai päästä sinne takaisin
§ Ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta
Tutkintoon johtavaa ammatillista työvoimakoulutusta järjestetään Opetus- ja kulttuuriministeriön
hallinnoimana.
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RekryKoulutus

§
§
§
§
§
§
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Yritys voi kouluttaa ja rekrytoida uudet työntekijät juuri tarvittaviin työtehtäviin.
Yritys valitsee koulutettavat työntekijät yhdessä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston kanssa.
Koulutus on yrityksen tarpeisiin räätälöityä työelämälähtöistä koulutusta, sisältää mm. tietopuolista
opetusta ja työharjoittelua.
Hyväksytysti suorittaneet työllistyvät yrityksiin.
Voidaan toteuttaa myös yhteistyössä useamman yrityksen kanssa.
Vähimmäiskesto 10 koulutuspäivää, pääsääntöisesti 3-6 kk.
Yrityksen maksuosuus on 30 % koulutuksen kokonaishinnasta

MuutosKoulutus

§
§
§
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Työnantaja voi auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja työntekijöitään löytämään
uuden ammatin tai työpaikan tai tukea toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään.
Myös yrittäjä itse voi osallistua.
Yrityksen maksuosuus 20 %.
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TäsmäKoulutus

§
§

§
§
§
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Yrityksen ja sen henkilöstön tarpeisiin räätälöityä ammatillista koulutusta
– soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin
Vaihtoehto nykyisen henkilöstön koulutukseen silloin, kun yrityksessäsi tapahtuu muutoksia, jotka
edellyttävät yrittäjän ja työntekijöiden osaamisen perusteellisempaa päivittämistä.
– teknologiset tai toiminnalliset muutokset
– pyritään myös estämään lomautuksia tai irtisanomisia.
– voidaan toteuttaa myös määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden asemesta.
TäsmäKoulutus on yrityksesi ja sen henkilöstön tarpeisiin muokattua ammatillista koulutusta
– tähtää ammattitaidon kehittämiseen tulevia työtehtäviä varten.
– ei suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja.
Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaneet opiskelijat jatkavat nykyisen työnantajansa palveluksessa.
Yrityksen maksuosuus on 30-50 % riippuen yrityksen koosta ja liikevaihdosta
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Puitesopimukset

Kouluttajat
Rakennusala, 20-80 pv

•Suomen ammattiakatemia Oy Otp hinta 63,91 € alv 0%
•OSAO Edu Oy Otp hinta 105,64 € alv 0%
•Jokiedu Oy Otp hinta 82,00 € alv 0%

Logistiikka-ala, 20-80 pv

•Suomen Ammattiakatemia Oy Otp hinta 68,38€ alv 0%
•OSAO Edu Oy Otp hinta 105,00 € alv 0%
•Traffica Oy Otp hinta 120,00 € alv 0%

Kiinteistö-, puhtaanapito- ja vartiointiala, 20-120 pv

•OSAO Edu Oy Otp hinta 69,40 € alv 0%
•Suomen Ammattiakatemia Oy Otp hinta 59,93 € alv 0%
•Jokiedu Oy Otp hinta 79,17 € alv 0%

Hotelli- ja ravintola-, matkailu- ja myyntiala, 20-120 pv

•Spring House Oy Otp hinta 44,00 € alv 0%
•Arffman Finland Oy Otp hinta 48,88 € alv 0%
•Suomen Ammattiakatemia Oy Otp hinta 59,43 € alv 0%

Kone- ja tuotantotekniikka, 20-80 pv
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•OSAO Edu Oy Otp hinta 82,50 € alv 0%
•Jokiedu Oy Otp hinta 83,00 € alv 0%

Lisätietoa
§

§

ELY-keskuksen asiantuntijat
Anna-Liisa Holopainen puh. 0295 038 057
Nina Saukkoriipi puh. 0295 038 809
Tiina Talala puh. 0295 038 011
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi tyovoimakoulutus.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
TE-toimiston asiantuntijat
Anne Kurkela puh. 0295 056 215
•
ICT, luovat alat
Eeva Peuraniemi puh. 0295 056 698
•
terveys- ja sosiaaliala, majoitus- ja ravitsemusala, kiinteistöhuolto
Milla Rasmus puh. 0295 056 459
•
teollisuus, valmistus, luonnonvara-ala
Marko Selin puh. 0295 056 234
•
kauppa, markkinointi, liiketalous, logistiikka
etunimi.sukunimi@te-toimisto.fi tyovoimakoulutus.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi
Yrityspalvelut: 0295 056 502
yrityspalvelut.pohjois-pohjanmaa@te-toimisto.fi

6

Talala Tiina

