
Kuvaus
Koulutus on tarkoitettu ilman ammattia oleville 
tai ammatillisen koulutuksen tarpeessa oleville 
henkilöille, jotka eivät ole löytäneet omaa alaan-
sa. Koulutus sopii myös henkilöille, jotka haluavat 
tutustua eri aloihin ja saada lisää tietoa alojen 
työllistymismahdollisuuksista. 
 
Koulutus tähtää hakijalle sopivaan ammatillisen 
tutkinnon opintoihin, esim. talotekniikka,  
puutarhatalous, maatalous, liiketoiminta,  
tieto- ja viestintätekniikka.

Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena, 
jossa on lähipäiviä, verkkotapaamisia TEAMSin 
välityksellä sekä oppilaitoksiin ja koulutusaloihin 
tutustumista. Opiskelu on kokoaikaista ja pää-
toimista. Koulutus kestää vähintään 10 päivää, 
mutta sitä voidaan tarpeen mukaan jatkaa. 
Koulutukseen ei sisälly lomajaksoa. Lähiopetus 
toteutetaan Huittisten ammatti- ja yrittäjä-
opistolla Kokemäellä, os. Kauvatsantie 189. 

Koulutuksen sisältö
- eri ammattialoihin ja ammatteihin tutustuminen
- koulutukseen hakeutumiseen ja opiskelija- 
 valintaan tutustuminen
- eri koulutusaloihin tutustuminen
- opiskelussa tarvittavien digitaitojen harjoittelu

- jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen  
 jatkosuunnitelma, kuten esim. hakeutuminen  
 ammatilliseen koulutukseen.

Koulutukseen hakeminen ja valinta
Täytä hakemus osoitteessa te-palvelut.fi
’Haussa oleva työvoimakoulutus’ (hakusanaksi 
Sasky). Jos täytät sähköisen hakemuksen ilman 
pankkitunnuksia, vahvista hakemuksesi  
TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. 
Kirjoita hakemukseesi perustelut, miksi haluat 
tähän koulutukseen ja mihin olet hakemassa.

Voit seurata hakemuksesi tilannetta ja tarkistaa 
valintatietosi Oma asiointi -palvelussa osoittees-
sa te-palvelut.fi
 
Koulutuksen hakuaika päättyy 17.10.2021,  
hakunumero koulutukseen on 700580.  

Haastattelut järjestetään 28.10.2021 

Koulutus alkaa 8.11.2021 ja päättyy 19.11.2021.
 
Valintatieto on nähtävillä Oma asiointi -palvelus-
sa te-palvelut.fi. 

SASKY koulutuskuntayhtymä lähettää valituille 
kutsun koulutukseen sähköpostilla.

Kohti ammatillista koulutusta

https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/
https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi
https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi


Lisätietoja koulutuksesta 
Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja sen 
aikana maksettavista taloudellisista etuuksista 
saat TE-palveluiden koulutusneuvonnasta 
ma–pe klo 9.00 – 16.15, puh. 0295 020 702.
Koulutusneuvonnan löydät myös Facebookista, 
www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. 
Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyys-
etuutta ja kulukorvausta. 

Lisätietoa työvoimakoulutuksesta löydät 
osoitteesta: te-palvelut.fi/tyonhakijalle/ 
ammatinvalinta-koulutus/tyovoimakoulutus/
haku-ja-valinta. 

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti 
työttömille ja työttömyysuhan alaisille  
TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on 
voimassa.

Koulutuksen yhteyshenkilöt
SASKY koulutuskuntayhtymä  
koulutuskoordinaattori Minnaliisa Lampi
p. 040 167 9050, minnaliisa.lampi@sasky.fi.

Satakunnan TE-palvelut
asiantuntija Päivi Koskinen 
puh. 0295 045 078, paivi.koskinen@te-toimisto.fi

https://www.te-palvelut.fi/tyonhakijalle/ammatinvalinta-koulutus/tyovoimakoulutus/haku-ja-valinta

