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Yhteishankintakoulutukset
RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus

Yhteishankintakouluksella lisää
ammatillista osaamista
Työvoimakoulutuksena toteutettava yhteishankintakoulutus
on yritykselle räätälöityä aikuiskoulutusta, jonka yritys ja työja elinkeinohallinto suunnittelevat ja rahoittavat yhdessä.
▶
▶

▶
▶
▶

Koulutusta voidaan järjestää yhden työnantajan tarpeisiin tai
yhteistyössä usean työnantajan kanssa
Koulutuksen sisältö suunnitellaan yrityksen tarpeiden pohjalta
ja toteutetaan joustavasti yritykselle sopivalla tavalla ja
aikataululla
Koulutus voidaan toteuttaa opiskelijaryhmälle tai yksittäiselle
opiskelijalle
Koulutuksen tavoitteena voi olla ammatillinen tutkinto tai sen
osa tai se voi olla ammatillista täydennys- ja jatkokoulutusta
Koulutuksen toteuttaa aikuiskoulutukseen erikoistunut
oppilaitos tai koulutuspalveluja tuottava yritys
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Yhteishankintakoulutukset
▶
▶

▶

▶

▶

Koulutustuotteesta riippuen koulutettavat ovat joko TE-toimiston
työnhakija-asiakkaita tai työssä olevia
Koulutuksen pituus sovitaan tavoitteiden ja koulutustarpeiden
mukaisesti (vähimmäiskesto 10pv/hlö, enimmäiskesto n. kaksi
vuotta)
Vuokratyöntekijät voivat osallistua koulutukseen. Myös yrittäjä
itse voi osallistua koulutukseen tilanteessa, jossa kyse on
yrittäjäksi ryhtyvästä henkilöstä tai yrittäjä osallistuu samaan
koulutukseen työntekijöidensä rinnalla
Koulutuksen pituus sovitaan tavoitteiden ja koulutustarpeiden
mukaisesti (vähimmäiskesto 10pv/hlö, enimmäiskesto n. kaksi
vuotta)
Yhteishankintakoulutuksena ei voida toteuttaa työnantajan
maksettavaksi kuuluvaa perehdytys- ja
henkilöstökoulutusta (esim. lyhytkoulutukset, työyhteisön
kehittämispäivät)
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Yrityksellä on vahva rooli koulutuksen
suunnittelussa ja seurannassa
▶
▶

▶

▶
▶
▶

Yhteishankinnan suunnittelu käynnistyy yrityksen esityksellä
koulutuksen sisällöstä
Yrityksen työvoima- ja koulutustarpeet ovat lähtökohtana
koulutuksen sisällön suunnittelulle; ELY-keskus ja TE-toimisto
avustavat ja tukevat suunnittelussa
ELY-keskus hankkii koulutuksen. Hankinnassa sovelletaan
julkisten hankintojen säädöksiä ja tilanteesta riippuen hankinta
tehdään avoimella kilpailutuksella, kevennetyllä
hankintamenettelyllä tai suorahankinnalla.
Yritys, kouluttaja ja ELY-keskus tekevät koulutuksesta sopimuksen
Kustannukset jaetaan TE-hallinnon ja yrityksen kesken; yrityksen
maksuosuus riippuu toteutettavasta koulutuksesta
ELY-keskus valvoo koulutuksen toteutusta ja seurantaa, myös
yritys raportoi omalta osaltaan koulutuksen toteutumisesta ja
seurannasta
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RekryKoulutuksella uutta osaavaa
työvoimaa
▶

▶
▶
▶
▶

▶

▶

Sopii tilanteeseen, jossa työnantaja tai usean työnantajan
ryhmä tarvitsee uusia ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä heitä
ole ilman koulutusta saatavilla
Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät työnantajan
palvelukseen
Koulutuksen kesto vaihtelee riippuen opiskelijoiden
lähtötasosta ja koulutuksen tavoitteista
Opiskelijoiksi valittavat henkilöt ovat työttömiä tai
työttömyysuhan alaisia TE-toimiston asiakkaita
Opiskelijat valitaan yhteistyössä työnantajan ja TE-toimiston
kanssa; valinnassa voidaan käyttää haastattelujen lisäksi
muuta soveltuvuuden arviointia ja testejä
Opiskelijat saavat koulutuksen ajalta työvoimakoulutuksen
taloudellisia etuuksia, joten koulutuksen aikana työnantajalla
ei ole palkanmaksuvelvoitetta
Työnantajan maksuosuus on 30% koulutuksen
kokonaishinnasta
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TäsmäKoulutus työssä olevan
henkilöstön kouluttamiseen
▶

▶

▶
▶

Työssä olevien kouluttaminen on mahdollista tilanteessa, jossa
yrityksessä on tapahtumassa teknologisia tai toiminnallisia
muutoksia, jotka edellyttävät henkilöstön osaamisen päivittämistä
Työssä olevien kouluttaminen edellyttää työ- ja elinkeinopoliittista
perustetta koulutukselle; tavoitteena voi olla lomautusten tai
irtisanomisten ehkäisy henkilöstön ammattitaitoa kehittämällä
Mikäli lomautuksia ei voida välttää, koulutus voidaan toteuttaa myös
määräaikaisen lomauksen aikana
Työnantaja maksaa opiskelijoille palkkaa koulutuksen ajalta ellei
kyseessä ole lomautuksen aikana järjestettävä koulutus
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TäsmäKoulutuksen maksuosuus
määräytyy yrityksen koon ja
koulutuksen sisällön perusteella
Työnantajan
maksuosuus

TE-hallinnon
maksuosuus

Mikrotyönantaja
•
1 -9 työntekijää
•
Vuosiliikevaihto tai taseen
loppusumma enintään 2 M€
•
Mikäli suuri yritys omistaa
yrityksestä yli 20%, yritys
katsotaan suureksi yritykseksi

30%

70%

Pieni tai keskisuuri työnantaja
•
10 -249 työntekijää
•
Vuosiliikevaihto enintään 50 M€
tai taseen loppusumma
enintään 43 M€
•
Mikäli suuri yritys omistaa pkyrityksestä yli 25%, yritys
katsotaan suureksi yritykseksi

40%

60%

Suuri yritys
• Vähintään 250 työntekijää
• Vuosiliikevaihto yli 50 M€ tai
taseen loppusumma yli 43 M€

50%

50%
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MuutosKoulutuksella tukea
irtisanotuille
▶
▶

▶

▶

▶

MuutosKoulutusta voidaan hyödyntää tilanteessa, jossa yritys joutuu
tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanomaan henkilöstöään
Koulutus tähtää osaamisen ja työnhakuvalmiuksien parantamiseen,
mahdollisen uuden ammatin opiskelemiseen ja uuden työpaikan
saamiseen
Koulutus voidaan toteuttaa myös lomautuksen aikana silloin, kun
henkilöstöä lomautetaan toistaiseksi ja lomautusten alkaessa tai
niiden aikana selviää, että lomautus muuttuu irtisanomiseksi kaikkien
tai enemmistön osalta
Työnantaja maksaa opiskelijoille palkkaa irtisanomisaikana
järjestettävän koulutuksen osalta. Jos työsuhde päättyy koulutuksen
aikana, opiskelijat saavat työsuhteen päättymisen jälkeen
työvoimakoulutuksen taloudellisia etuuksia
Työnantajan maksuosuus on 20% koulutuksen kokonaishinnasta
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RekryKoulutus

TäsmäKoulutus

MuutosKoulutus

Uuden työvoiman
palkkaamiseen koulutuksen
kautta, kun ammattitaitoisia
työntekijöitä ei löydy

Työntekijöiden osaamisen
päivittämiseen yrityksen
muutostilanteissa. Myös
määräaikaisesti lomautetuille.

Irtisanotuille uuden ammatin
opiskeluun. Myös toistaiseksi
lomautetuille.

Työnantajan maksuosuus
30% koulutuksen
kokonaishinnasta

Työnantajan maksuosuus
30 – 50% koulutuksen
kokonaishinnasta

Työnantajan maksuosuus
20% koulutuksen
kokonaishinnasta

Työnantajan
esitys
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Koulutuksen
suunnittelu ja
kilpailuttaminen

Koulutuksen
hankinta ja
toteutus

Lisätietoja yhteishankintakoulutuksista
Yksikön päällikkö Eine Kela
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
eine.kela@ely-keskus.fi
Puh. 0295 038 000 (vaihde)
Asiantuntija Anna-Liisa Holopainen
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
anna-liisa.holopainen@ely-keskus.fi
Puh. 0295 038 000 (vaihde)
Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston yrityspalveluiden asiantuntijat
Puh. 0295 056 502
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