
Kuvaus
Tämä kouluttautumismalli on tarkoitettu työttö-
mille ja työttömyysuhan alaisille 20 vuotta täyttä-
neille työnhakijoille, joilla on tarve ja motivaatiota 
suorittaa ammatillinen perus- tai ammatti-
tutkinto tai tutkinnon osa.

Koulutusta järjestetään yksittäisinä koulutus-
paikkoina aloille, joilla on hyvät työllistymis-
mahdollisuudet. Koulutuksen yksilöllisyys 
näkyy esimerkiksi jatkuvana hakuna ja henkilö-
kohtaisena palveluna niin oppilaitoksessa kuin 
TE-palveluissa sekä oman opiskelupolun 
suunnittelussa ja toteutuksessa.

Koulutuksen toteutus ja kesto
Koulutuksen sisältö ja kesto määräytyvät 
koulutusalan ja suoritettavan koulutus-
kokonaisuuden mukaan. Työvoimakoulutuksen 
kesto on enimmillään noin 18 kuukautta. 
Työvoimakoulutus on tiivistä, tavoitteellista, 
kokoaikaista ja työelämän pelisäännöillä toteu-
tettavaa koulutusta. Lomaa kertyy viisi päivää 
kuutta kuukautta kohden.

Kouluttaja ei välttämättä voi järjestää koulutuk-
seen soveltuvaa työssäoppimispaikkaa, joten 
hakijalta toivotaan omaa aktiivisuutta työssä-
oppimispaikan etsimisessä.

Voit tutustua koulutusmalliin myös videoilta:
youtube.com/watch?v=qQesGfGEIbE
youtube.com/watch?v=uN1eSYTKQHE

Koulutuksen sisältö
Saskyssa voit suorittaa työvoimakoulutuksena 
tutkinnon tai tutkinnon osia seuraavissa 
tutkinnoissa:

- Autoalan perustutkinto, 
 ajoneuvoasentaja ja pienkonekorjaaja

- Rakennusalan perustutkinto, 
 talonrakennusala ja kivirakentaminen

- Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto, 
 koneistaja ja levyseppähitsaaja

- Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto,
 toimitilahuoltaja ja kodinhuoltaja

- Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto, 
 laitoshuoltaja

- Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,  
 lähihoitaja: 
 - ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen  
 osaamisala
 - lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon  
 osaamisala

Ammatillinen osatutkinto yksilöllisesti

https://www.youtube.com/watch?v=qQesGfGEIbE
https://www.youtube.com/watch?v=uN1eSYTKQHE


- Hoiva-avustajakoulutus

- Liiketoiminnan perustutkinto, merkonomi

- Liiketoiminnan ammattitutkinto,
 myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisala  
 sekä liiketoiminnan palveluiden osaamisala

- Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto,
 sähköasentaja

- Ravintola- ja cateringalan perustutkinto,
 tarjoilija ja kokki

- Puutarha-alan perustutkinto, puutarhuri

- Maatalousalan perustutkinto,
 maaseutuyrittäjä

Tutkintojen perusteisiin voit tutustua tarkemmin 
verkossa osoitteessa eperusteet.opintopolku.fi. 
Saskylla on runsaasti opiskelumahdollisuuksia 
eri puolilla Pirkanmaata ja Satakuntaa, joihin 
voit tutustua koulutusoppaan kautta osoittees-
sa sasky.fi.

Koulutukseen hakeminen ja valinta
Jos kiinnostuit koulutuksesta, ota asia puheeksi, 
kun asioit OMA-valmentajan kanssa. 

Koulutukseen voidaan valita henkilöitä, joilla on 
koulutustarve ja jotka soveltuvat koulutusalalle 
ja koulutuksen tavoitteena olevaan työhön. 
Soveltuvuus määritellään kyseisen ammattialan 
tai ammatin vaatimien taitojen, ominaisuuk-
sien ja terveydellisten vaatimusten perusteella. 
TE-toimisto ja kouluttaja tekevät opiskelija-
valinnat.

Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta. 
Koulutuksen ajalta maksetaan työttömyysetuut-
ta ja kulukorvausta. Lisätietoa työvoimakoulu-
tuksesta löydät osoitteesta te-palvelut.fi. 

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

Pirkanmaan TE-palvelut  
Asiantuntija, koulutus
Yritys- ja kohtaantopalvelut 
Eeva-Maija Herttua
0295 045 909
kirjaamo.pirkanmaa@te-toimisto.fi

https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi
https://sasky.fi/
https://tyomarkkinatori.fi/

