
UUSIA TEKIJÖITÄ 
Kouluttaudu  

ja työllisty  
-koulutusmallilla!

Onko sinulla rekrytointitarve ja tiedossasi on juuri 
yritykseesi sopiva henkilö, jonka osaaminen  
kuitenkin tarvitsee päivitystä?

Koulutusmallin avulla on tavoitteena kouluttaa  
pirkanmaalaisten yritysten tarpeisiin osaavaa  
työvoimaa. Koulutus suunnitellaan yhdessä yrittäjän, 
oppilaitoksen ja TE-palvelujen kanssa vastaamaan 
yrityksen täsmennettyihin tarpeisiin. 

Kohderyhmä
Kouluttaudu ja työllisty -koulutukseen hakeutuvan  
tulee olla vähintään 20-vuotias ja työtön tai  
työttömyysuhan alainen. 

Opiskelu
Opiskelujaksot koostuvat työpaikalla tapahtuvasta   
ohjatusta oppimisesta ja oppilaitoksessa toteutettavista 
lähi- tai verkko-opinnoista. 

Opiskelijalle laaditaan oma henkilökohtainen  
koulutussuunnitelma tunnistaen nykyinen osaaminen  
ja kartoitetaan tarvittavan ammattitaidon hankinta.  
Koulutussuunnitelma aikataulutetaan työpaikalle ja 
oppilaitokseen sopivaksi. 

Yrittäjä
Työnantaja perehdyttää opiskelijan yrityksen työ- ja  
toimintaympäristöön sekä työtehtäviin. Yrityksessä 
nimetään opiskelijalle työpaikkaohjaaja, joka vastaa 
opiskelijan työpaikalla toteutettavasta oppimisesta 

käytännön työtehtävissä. Hän on myös yhteyshenkilö 
oppilaitoksen suuntaan.

Kustannukset
Kouluttaudu ja työllisty -koulutusmallissa yrittäjälle ei 
tule kustannuksia. Opiskelija saa työttömyysetuutta 
koko koulutuksen ajalta. Yhteistyöoppilaitos vakuuttaa 
opiskelijat koulutuksen ajaksi.

Koulutukseen hakeutuminen
Koulutus on työvoimakoulutusta, johon opiskelija jättää 
hakemuksen TE-palveluiden verkkosivuilla,  
www.te-palvelut.fi kohdassa ”Haussa oleva työvoima-
koulutus”. Koulutus löytyy sanahaulla 690267  
(koulutuksen numero).

Lisätietoja koulutusmallista antaa Pirkanmaan  
TE-toimiston yhteyshenkilö Kati Lammi,  
p. 0295 045 717.  
Koulutusmallissa mukana olevien oppilaitosten  
yhteystiedot liitteessä.

Lähdetään yhdessä ratkaisemaan tarpeitasi!



Löysitkö kiinnostavan työpaikan, mutta  
osaamistasi pitäisi täydentää? Voit ehdottaa 
työnantajalle Kouluttaudu ja työllisty -rekrytoivaa 
koulutusta. Tällä työelämälähtöisellä koulutuksella 
hankit puuttuvan ammattitaidon ja suoritat 1–2 
tutkinnonosaa tarvitsemastasi tutkinnosta/ 
tutkinnoista. Koulutuksen tavoitteena on  
pitkäkestoinen työllistyminen. 

Kenelle?
Voit hakeutua Kouluttaudu ja työllisty -koulutukseen, 
jos olet vähintään 20-vuotias ja työtön tai työttömyys-
uhan alainen.

Opiskelu
Opinnot koostuvat työpaikalla tapahtuvasta ohjatusta 
oppimisesta ja oppilaitoksessa toteutettavista lähi- tai 
verkko-opinnoista. 
  
Sinulle laaditaan oma henkilökohtainen koulutus-
suunnitelma.  Suunnitelma muodostuu nykyisen 
osaamisen tunnistamisesta ja puuttuvan osaamisen 
kartoittamisesta sekä aikataulutetusta koulutus-
suunnitelmasta työpaikalle ja oppilaitokseen. 
 
Yritys
Työnantaja vastaa perehdyttämisestäsi yrityksen 
työ- ja toimintaympäristöön sekä työtehtäviin. Sinulle 
nimetään oma työpaikkaohjaaja, joka vastaa työ-
paikalla tapahtuvasta oppimisestasi käytännön 
työtehtävissä. Hän toimii myös yhteyshenkilönä  
oppilaitoksen suuntaan.
 

Kustannukset
Koulutus on sinulle maksutonta lukuun ottamatta  
erikseen sovittujen lupakorttien viranomaismaksuja. 
Koulutuksen ajan olet yhteistyöoppilaitoksen  
vakuuttama ja voit hyödyntää oppilaitoksen opiskelija-
palveluita. 

Lisätiedot ja koulutukseen hakeutuminen
Koulutus on työvoimakoulutusta. Lisätietoa saat  
koulutusilmoituksesta TE-palveluiden verkkosivuilla, 
www.te-palvelut.fi kohdassa ”Haussa oleva työvoima-
koulutus”. Koulutus löytyy sanahaulla 690267  
(koulutuksen numero). Koulutushakemuksen pääset 
tekemään verkkosivuilla koulutusilmoituksen  
Tiedot-välilehdeltä, Hae tähän koulutukseen  
-painikkeen kautta löytyvällä sähköisellä lomakkeella.  

Koulutuksen aikana maksettavat etuudet                        
Jos työnhakusi on voimassa, voit saada koulutuksen 
ajalta työttömyysetuutta ja kulukorvausta sekä  
mahdollisesti työttömyysetuuden korotusosaa.                         

Lisätietoa maksettavista etuuksista saat TE-palveluiden 
Koulutusneuvonnasta puhelimitse (klo 9.00–16.15) 
numerosta 0295 020 702 tai sähköpostitse osoitteella                           
koulutusneuvonta@te-toimisto.fi. 

Pirkanmaan TE-toimistossa yhteyshenkilö on  
Kati Lammi, p. 029 504 5717.   
Oppilaitosten yhteystiedot liitteessä. 

Lähde uudelle polulle!

UUTTA OSAAMISTA 
Kouluttaudu ja  

työllisty
- koulutusmallilla!


