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Ammatillinen työvoimakoulutus

• Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama työvoimakoulutus
• Tutkintotavoitteiset koulutusohjelmat
• Rekrytoivakoulutus

• Työ- ja Elinkeinoministeriön rahoittama ammatillinen työvoimakoulutus
• TEM rahoitteinen työvoimakoulutus
• Yhteishankinnat (Rekry, Täsmä, Muutos)
• F.E.C koulutukset
• Yrittäjäkoulutukset
• Kotoutumiskoulutus
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Tutkintoon johtava koulutus

• VOS (valtionosuusrahoitteista) koulutusta, rahoitus Opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä.

• Koulutuksessa voi suorittaa perus-, ammatti- tai 
erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan. 
• Työvoimakoulutuksessa suoritetaan yleensä tutkinnonosia. 

• Koulutuksia järjestetään useilla eri ammattialoilla
• Mm. sote, kone- ja tuotantotekniikka, rakennusala, logistiikka, kiinteistöala, 

myynti- ja markkinointi.
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Rekrytoiva koulutus

• Rekrytoivaa koulutusta järjestetään oppilaitoksen tutkintokoulutuksen 
yhteydessä. Tavoitteena on, että opiskelijat työllistyvät 
työssäoppimisjakson yhteistyöyritykseen koulutuksen päätyttyä.

• VOS (valtionosuusrahoitteista) koulutusta.
• Koulutus on yritykselle ilmaista
• ELY-keskus koordinoi koulutusten aloituksia
• 15 kouluttajaa Uudellamaalla
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Vieraskielisille suunnattujen koulutusten 
työharjoittelujaksot rekrytointimahdollisuutena

• Kotoutumiskoulutukseen sekä pidempään maassa asuneiden koulutuksiin kuuluu 3-10 viikon kestoisia 
harjoittelujaksoja (kielitaitotavoitteet koulutuksissa vaihtelevat välillä B1-C1)

• Yli kuuden viikon harjoitteluja voidaan toteuttaa, mikäli työllistyminen yritykseen on koulutuksen 
jälkeen mahdollista

• Harjoittelun jälkeen voi olla mahdollisuus jatkaa esimerkiksi työkokeilun kautta palkkatuella töihin

• Koulutuksiin kuuluu Suomen työmarkkinoihin ja työelämään perehtymistä

Yhteyshenkilö: minna.lohikivi@ely-keskus.fi 
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Maahanmuuttajien osaamis- ja 
ammattitaitokartoitukset 
• Viidestä kahdeksaan päivään kestävä oppilaitoksen tai työnantajan tiloissa järjestettävä 

ammattitaitokartoitus, yritykselle maksuton

• Osaamista verrataan alan perustutkinnon ja työelämän vaatimuksiin 

• Kartoitukseen osallistunut saa todistuksen, jossa on arvioituna mm. kielellisiä valmiuksia, 
osaamista suhteessa alalla tarvittavaan osaamiseen sekä henkilökohtaisia alaan liittyviä 
kompetensseja 

• Kartoituksia järjestetään seuraavilla aloilla: 

• sosiaali- ja terveysala  

• rakennus- ja talotekniikan ala   

• ravintola- ja cateringala    

• kone- ja tuotantotekniikan ala   

Yhteyshenkilö: minna.lohikivi@ely-keskus.fi

6



Työpaikkasuomi ja -ruotsi

• Ammattiin liittyvää, räätälöityä kielikoulutusta. Koulutus voidaan toteuttaa yksilö- tai 
ryhmäkoulutuksena. Harkinnanvarainen.

• Koulutus on tarkoitettu suomalaisissa yrityksissä työskenteleville ulkomaalaisille.

• Koulutuksen tarkoituksena on parantaa   ulkomaalaisten   työntekijöiden   valmiuksia selviytyä  
suomen  kielellä  työssään  ja  työpaikkansa viestintätilanteissa.  Työntekijä  oppii  työssä  tarvittavan 
ammattisanaston. Tavoiteltavasta  kielitaidon tasosta sovitaan yksilöllisesti ja/tai ryhmäkohtaisesti.

• TäsmäKoulutuksena toteutettava työpaikkasuomi ja työpaikkaruotsi on tarkoitettu yrityksen nykyiselle 
vieraskieliselle henkilöstölle.  

• Koulutusta voidaan toteuttaa myös rekrytoitaville henkilöille (RekryKoulutus) tilanteessa, jossa 
maassa jo olevia vieraskielisiä tuetaan työllistymään yrityksiin. 

• MuutosKoulutuksena koulutusta toteutetaan yrityksen irtisanoessa tai lomauttaessa 
vieraskielistä henkilöstöään. 

• Huom! Koulutusta ei kuitenkaan voida toteuttaa/aloittaa koulutettavan ollessa ulkomailla. 
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Oppisopimus

• Sovitaan koulun tai paikkakunnan oppisopimustoimiston kanssa

• Hyvä tapa aloittaa, on ottaa yhteyttä yrityksen oman paikkakunnan oppisopimuskoulutusten järjestämisestä 
vastaavaan tahoon, esim:

‒ Helsinki: Stadin ammatti- ja aikuisopisto

‒ Espoo: Omnia

‒ Vantaa: Varia

• Oppisopimuskoulutettavasta voi saada oppisopimuskorvausta

• TE-toimisto välittää oppisopimuspaikkoja ja voi myöntää palkkatukea, mikäli palkattavalla henkilöllä on 
mahdollisuus palkkatukeen

• Lisätietoja: https://www.oppisopimus.fi tai https://oppisopimus.net/
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https://stadinao.fi/oppisopimus/
https://www.omnia.fi/koulutustarjonta/ammatillinen-peruskoulutus/oppisopimus
https://sivistysvantaa.fi/varia/artikkelit/tyoelamapalvelut/oppisopimuskoulutus.html
https://www.oppisopimus.fi/
https://oppisopimus.net/


RekryKoulutus

• Työnantaja / usean työnantajan ryhmä tarvitsee uusia ammattitaitoisia työntekijöitä eikä 
sellaisia ole tarjolla työnhakijoina

• RekryKoulutuksen koulutusohjelma räätälöidään yrityksen tarpeiden mukaan.

• Koulutuksen tavoite on työllistyminen yritykseen koulutuksen päätyttyä. Koulutuksella 
tähdätään tulevissa työtehtävissä vaadittavan osaamisen saavuttamiseen. 

• Kesto pääsääntöisesti 2-4 kuukautta, vähintään 10 päivää. 

• Tietopuolinen opetus vähintään 30 % + työssäoppiminen enintään 70 %.

• Rahoitus:
• ELY-keskuksen maksuosuus 70% ja työnantajan maksuosuus 30 %.
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TäsmäKoulutus
• Osaamisen päivittäminen tai laajentaminen yrityksen tai muun organisaation muutos- ja 

kehittämistilanteissa (ml. lomautus enintään 90 pv)

• Osaamisen kehittäminen tapahtuu osana yrityksen (liike)toimintaa

• Yrittäjä voi yhdessä henkilöstönsä kanssa osallistua koulutukseen, ELY-keskuksen osuus 
yrittäjän koulutuksen hinnasta lasketaan de minimis-tueksi

• Ammatillisesti suuntautunut ja ammatillisia valmiuksia edistävä koulutus. Ei kuitenkaan 
tutkintotavoitteinen koulutus. 

• Työssä pysymisen tukeminen, työurien pidentäminen, kesto 10 päivää - 2 vuotta

• Työpaikkasuomi ja –ruotsi koulutuksia järjestetään usein TäsmäKoulutuksina.
• Osallistujat voivat myös osa-aikatyössä

10



MuutosKoulutus

• Työnantajan vähentäessä tai lomauttaessa toistaiseksi henkilöstöä tai 
kun työnantaja lopettaa toiminnan kokonaan.

• Koulutuksella autetaan työntekijöitä löytämään uusi ammatti tai 
työpaikka. 

• Kesto n. 30 pv jaksotettuna 3-9 kk ajalle.
• Työnantajan maksuosuus 20 %
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Yhteishankintakoulutukset, yhteenveto
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TE-toimiston yrityspalvelut
• Rekrytoivan yrityksen palvelut 

• Työpaikkojen ilmoittaminen avoimeen hakuun netissä (te-palvelut.fi)

• Ehdokkaiden hakeminen ja esittely työnantajalle

• Rekrytointitilaisuudet, rekrytointikoulutukset, KV-työnvälitys, palkkatuki ja työkokeilu

• Sähköiset palvelut: esim. Työmarkkinatori (mahdollisuus ehdokasprofiilien selailuun ja hakijoiden 
kontaktointiin)

• email: rekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi

• Aloittavan yrityksen palvelut, sekä kehittyvän ja kasvavan yrityksen palvelut

• mm. starttiraha, Kasvuväylä ja ohjaus kumppanien palveluihin (mm. ELY, Business Finland, 
Finnvera)

• Yrityksen palvelut muutostilanteissa eli Muutosturva
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https://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/asioi-meilla/yrityspalvelut/rekrytointipalvelut
http://te-palvelut.fi
https://kokeile.tyomarkkinatori.fi/Etusivu
mailto:rekrytointi.uusimaa@te-toimisto.fi
https://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/asioi-meilla/alkava-yrittaja-ja-starttiraha
https://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/kasvupalvelut
https://toimistot.te-palvelut.fi/uusimaa/asioi-meilla/yrityspalvelut/irtisanomis-ja-lomautustilanteet


Palkkatuki 

• Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu harkinnanvarainen tuki, jonka TE-toimisto myöntää 
työnantajalle palkkauskustannuksiin

• Tuki on 30-50 % palkkauskustannuksista pääsääntöisesti maksimissaan 12 kuukauden ajan. Työllistettävän henkilön tilanne 
vaikuttaa tuen suuruuteen ja maksimikestoon.

• Tärkeää!

• Työllistettävä on TE-toimistoon kirjautunut työtön työnhakija, jonka kohdalla palkkatuen käyttö on perusteltua ja hänelle 
tehdään normaali työsopimus

• Työnantaja hakee palkkatukea TE-toimistosta hyvissä ajoin ennen työsuhteen alkua 

• Työsuhde voi alkaa vasta sen jälkeen, kun TE-toimisto on myöntänyt palkkatuen työnantajalle

• Tukea voidaan myötää koko- tai osa-aikaiseen työhön, määräaikaiseen tai vakituiseen työsuhteeseen. 

• Työllistetylle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa 
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https://www.te-palvelut.fi/tyonantajalle/loyda-tyontekija/palkkatuki


Kansainvälinen rekrytointi ja lähtömaakoulutus, 

• Hallitus on asettanut työvoiman maahanmuutolle tavoitteet: vuoden 2030 jälkeen vähintään 
10 000 työperäistä maahanmuuttajaa vuosittain

• Tarjouskilpailu lähtömaakoulutuksesta valmisteilla sote-alalle

• Tarkoituksena edistää mm. hoiva-avustajien, lähihoitajien, sairaanhoitajien, lääkäreiden, 
varhaiskasvatuksen opettajien vapaata liikkuvuutta EU- ja ETA-maista Suomeen

• Osa Talent Boostin kansainvälisen rekrytoinnin palvelukokonaisuutta

• Työnantajan osuus lähtömaakoulutuksesta 50 % kokonaiskustannuksista

• Työyhteisön vastaanottovalmennus 50 % kokonaiskustannuksista

• Puolisoiden tukipaketti lähtömaassa Pohjois-Savon ELY-keskus maksaa 100%

• Laillistamisprosessin kustannukset Pohjois-Savon ELY-keskus maksaa 100%
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Työluvat

• Ulkomaalaislain mukaan työntekijän oleskelulupa oikeuttaa pääsääntöisesti työskentelemään 
yhdellä tai useammalla ammattialalla. 

• Ammattialakohtaisuuden perusteet ovat työvoima- ja työsuojelupoliittisia. 

• Työntekijän oleskelulupa voi olla myös työnantajakohtainen (tilapäiseen työhön lähetetty 
työntekijä, työntekijä ei asu Suomessa

• Suosittelemme käyttämään Enter Finland –palvelua

• https://www.te-palvelut.fi/fi/tyonantajalle/loyda-tyontekija/tyolupapalvelut 

• https://www.te-palvelut.fi/tyonantajalle/loyda-tyontekija/tyolupapalvelut/tem054-lomakkeen-tayttoo
hje- 

•    Työlupapalvelut: 02950 40019 (klo 9–11)
     Sähköposti: tyoluvat.uusimaa@te-toimisto.fi 
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https://www.te-palvelut.fi/fi/tyonantajalle/loyda-tyontekija/tyolupapalvelut
https://www.te-palvelut.fi/tyonantajalle/loyda-tyontekija/tyolupapalvelut/tem054-lomakkeen-tayttoohje-
https://www.te-palvelut.fi/tyonantajalle/loyda-tyontekija/tyolupapalvelut/tem054-lomakkeen-tayttoohje-
mailto:tyoluvat.uusimaa@te-toimisto.fi


IMAGO-valmennuspalvelu yrityksille

• Monet alat kärsivät osaajapulasta, joka estää yrityksiä kasvamasta 
ja johtaa kilpailutilanteeseen yritysten kesken Suomessa ja 
globaalisti. 

• Tässä kilpailuasetelmassa työnantajilta edellytetään vahvaa 
osaamista työntekijöiden houkuttelemiseksi. 

• Myös rekrytoinnin muodot ja tavat ovat muuttuneet, työnantajilta 
vaaditaan entistä enemmän osaamista
• Digitaalinen rekrytointi, monikanavaisuus hakijamarkkinoinnissa, 

sisältömarkkinoinnin eri muodot, hakijakokemus, kansainvälisten osaajien 
rekrytointi ja strategisten rekrytointien merkitys
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IMAGO-valmennuspalvelu

• Valmennuspalvelu Suomessa toimiville yrityksille, joilla on työvoimapula ja tarve kehittää työnantajakuvaa, 
rekrytointiosaamista ja monimuotoisia johtamistaitoja

• Pirkanmaan TE-toimiston koordinoima, työelämän monimuotoisuusohjelman rahoittama, toteuttaa osaltaan Talent 
Boost -toimenpideohjelmaa

• Maksuttomia valmennuksia, joissa yritys saa tukea ja käytännönläheisiä työkaluja työnantajakuvan, 
rekrytointiosaamisen ja monimuotoisemman työyhteisön kehittämiseen

• Useiden yritysten yhteisiä verkostovalmennuksia; verkostoituminen ja vertaistuki

• Läpileikkaavat teemat: johtajuus, työntekijöiden sitouttaminen, rekrytointiosaaminen

• Tukee erityisesti työvoimapulan kanssa kamppailevia PK-yrityksiä eri puolella Suomea, ei toimialarajauksia

• Valmennus on yrityksessä päättävässä asemassa oleville henkilöille, 1–2 osallistujaa/yritys

• Valtakunnallisesti 15 maksutonta valmennusta vuoden 2022 aikana, 10–20 yritystä/valmennus

• Lisätietoja ja hakemus valmennuksiin: www.toimistot.te-palvelut.fi/web/imago 

• Ota yhteyttä: imago@te-toimisto.fi 
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