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Työelämän rajapinta 
palveluksessanne!

Uusi ammatillinen koulutus korostaa kou-
lutuksen ja työelämän välistä yhteistyö-
tä. Oppilaitosyhteistyön käsikirja kertoo 

havainnollisesti oikeiden työelämäesimerkkien 
avulla mitä kaikkea oppilaitosten ja yritysten 
välinen yhteistyö voi pitää sisällään. Tiiviillä 
yhteistyöllä pyritään kehittämään ammatillisen 
koulutuksen laatua vastaamaan paremmin työ-
elämän tarpeita. Esimerkiksi toimivat oppimis-
ympäristöt, niin oppilaitoksissa kuin työpaikoil-
lakin tukevat tätä tavoitetta. Tästä oppaasta 
löydät tietoa muun muassa koulutus- ja oppiso-
pimuksesta, työelämäprojekteista sekä koulu-
tuksen tuista.

Työelämän rajapinta -palvelusivustolta tavoitat 
kaikki yhdeksän Pirkanmaalaista ammatillisen 
koulutuksen järjestäjää yhdellä yhteydenotol-
la . Sivusto tarjoaa uudenlaisen tavan aloittaa 
yhteistyö koulutuksen järjestäjän ja työelämän 
välillä . Jatkossa työelämän tarpeisiin pystytään 
reagoimaan yhä ketterämmin ja joustavammin .
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Osastopäällikkö Päivi 
Tuomola ja lähiesimies-
työn ammattitutkintoa 
opiskeleva Jani Laulajai-
nen ovat saaneet naut-
tia yhteistyön hedelmis-
tä TAKKin kanssa . 

Kuva: Ville-Aleksi Alatalo

K-Supermarket Westeri tekee monipuolista yh-
teistyötä TAKKin kanssa . Tuoreosaston osasto-
päällikön Päivi Tuomolan mukaan koulutukset 
auttavat rekrytoinneissa ja lisäävät oman väen 
osaamista .

Meillä K-Supermarket Westerissä työskentelee yli 
50 kaupan ammattilaista . Olemme tehneet laajaa 
yhteistyötä Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen 
(TAKK) kanssa jo parikymmentä vuotta . 

Westeri on maailman paras työpaikka, iso kauppa 
lähikaupan fiiliksellä. TAKKin kanssa meillä on 
jatkuvasti jokin yhteistyökuvio menossa: rekry-
toivia koulutuksia, liiketalouden opiskelijoiden 
työssäoppimista, oppisopimuksia, esimieskoulu-
tuksia ja muuta henkilökunnan täydennyskoulu-
tusta . 

Työharjoittelusta nappasimme mm . tekijän, joka 
on nyt huippupätevä osastonhoitaja . Oppilaitos-
yhteistyö on hyvä tapa markkinoida meitä sekä 
työpaikkana että kauppana .

Virtaa koulutuksista ja kouluttamisesta
Uuden oppiminen ja verkostot motivoivat
Ammattitaitoinen työpaikkaohjaaja pystyy mo-
tivoimaan uusia työntekijöitä tai opiskelijoita . 
Vuonna 2017 minut valittiin vähittäiskaupan 
vuoden työpaikkaohjaajaksi . Oman osaamisen 
kehittämisessä olen hyödyntänyt monipuolisesti 
TAKKin koulutuksia Keskon valmennusten lisäksi . 
Silti kaupan ammattilainen oppii ohjatessa opis-
kelijoilta .

Inspiroidun valtavasti opiskelijoista, jotka ke-
hittyvät ja kehittävät . Koko ajan voi oppia uusia 
toimintatapoja .

Vannon verkostoitumisen nimeen, ja olemme mu-
kana esimerkiksi kaupan alan yhteistyöfoorumis-
sa, jossa tavataan alan ammattilaisia ja voidaan 
vaikuttaa koulutuksiin . 

Yhteistyö on ihanaa! Kun puhun jostain tarpees-
ta, niin TAKKissa alkaa heti tapahtua . He todella 
kuuntelevat työelämän tarpeita . Tämä kaikki an-
taa minullekin uutta virtaa .
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Erilaiset sesongit rytmittävät työn teke-
mistä ja tällöin kausittainen apu saat-
taa olla tarpeen.  Kausityöntekijöiden 

palkkaaminen on tapa saada apukäsiä kiirei-
seen sesonki- ja loma-aikaan ja tapa varmis-
taa tulevaisuudessa osaavien työntekijöiden 
saatavuus.  

Esimerkiksi kesätyöjakson ajalle on mahdol-
lista tehdä myös oppisopimus, jolloin opis-
kelija suorittaa työpaikalla tutkinnon osan 
tai osia . Kesäoppisopimus auttaa opiskeli-
jaa valmistumaan nopeammin työelämään . 
Oppisopimukseen vaaditaan vähintään 25 
tunnin viikoittainen työaika, TES:n mukainen 
palkka ja nimetty työpaikkaohjaaja .  

Kausi- ja kesätyöpaikoista kannattaa ilmoit-
taa ammatillisissa oppilaitoksissa tai ottaa 
yhteyttä Pirkanmaan ammatillisen koulutuk-
sen järjestäjiin tyoelamanrajapinta.fi-sivus-
ton yhteydenottolomakkeen kautta .

Kotipirtiltä vakituinen työ harjoittelun 
jälkeen
Palvelutalo Kotipirtti ry:llä on positiivinen ko-
kemus kesätyöntekijän palkkaamisesta vakitui-
seksi työntekijäksi . Taina tuli Kotipirtille aluksi 
opiskelijana lähihoitajan opintoihin kuuluvaan 
harjoitteluun . Harjoittelun jälkeen Taina jäi pal-
velutaloon kesätyöhön sijaiseksi . Kotipirtti ry:n 
palveluvastaava Henna Mahlamäki kertoo, että 
kesätyöpesti sujui Tainalta loistavasti . Kesätyön 
jälkeen Taina teki vielä yhden opintoihin kuulu-

van harjoittelun Kotipirtissä ja sai suoritettua 
lähihoitajan opintonsa loppuun, jonka jälkeen hän 
sai heti vakituisen työsuhteen Kotipirtistä . Moni 
Tredun opiskelija onkin työllistynyt kesätyön 
kautta . Henna Mahlamäki näkee siinä paljon etu-
ja, että kesätyöntekijän saa palkattua työnteki-
jäksi: työnantaja on jo kesätyön aikana nähnyt, 
miten henkilö työskentelee ja sopiiko hän työhön .  

Kesätyöntekijästä osaksi tiimiä Validialle 
Validialla on kokemusta siitä, kuinka kesätyönte-
kijästä tuli lopulta vakituinen työntekijä yrityk-
seen . Heidän työntekijänsä Arita tuli Validialle 
aluksi lähihoitajan opintoihin kuuluvaan harjoit-
teluun . Harjoittelun jälkeen Arita jäi Validialle 
kesätöihin . 

Validia-talon yksikönpäällikkö Anna Vuorinen ker-
too, että Aritasta välittyi jo harjoittelun aikana 
soveltuvuus lähihoitajan työhön ja hänellä oli 
hyviä työelämätaitoja, joiden päälle oli helppo 
rakentaa osaamista . ”Hän on ollut ihan alusta 
saakka pidetty niin henkilöstön kuin asukkaidem-
me taholta .” Loppujen lopuksi, kun Arita valmis-
tui lähihoitajaksi, hänet vakinaistettiin Validi-
alle . Tällä hetkellä Arita työskentelee Validialla 
lähihoitajan tehtävissä . ”Arita on yksi tiimimme 
elintärkeistä vastuunkantajista ja yhteishengen 
vahvistajista ja olemme onnellisia, että hän ha-
luaa työskennellä lähihoitajan tehtävissä juuri 
meillä!”, kertoo yksikönpäällikkö Anna Vuorinen . 

Tredun opiskelijat ovat työllistyneet kesän ajalle 
myös kesäoppisopimuksen kautta . Kesäoppisopi-
mus voi olla hyvä alku pitkäaikaiselle ja toimival-
le työsuhteelle! 

Kausi- ja kesätyöntekijät kiire- ja sesonkiapuna
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Koulutussopimuksella (entinen työssä-
oppiminen) hankitaan ja vahvistetaan 
osaamista työpaikalla opiskelijana. 

Työpaikalle nimetään työpaikkaohjaaja, joka 
vastaa opiskelijan oppimisen ohjaamisesta 
ja osaamisen arvioinnista (näyttö) yhdessä 
opettajan kanssa.  

Koulutussopimuksesta tehdään kirjallinen 
sopimus koulutuksenjärjestäjän ja työpaikan 
välille . Sopimuksen pohjana käytetään opis-
kelijan henkilökohtaista osaamisen kehittä-
misen suunnitelmaa (HOKS) ja siinä sovitaan 
myös opiskelijan työtehtävistä .

Koulutussopimus voidaan tehdä tutkinnon 
osa tai pienempi osa kerrallaan, se voi sisäl-
tää myös useampia tutkinnon osia . Koulu-
tussopimuksen tuntimäärä sovitaan yksilöl-
lisesti .

Opiskelija ei ole koulutussopimuksen aika-
na työsuhteessa työpaikkaan, eikä hänelle 
makseta palkkaa . Koulutussopimuksen jäl-
keen opintoja voi jatkaa joustavasti esimer-
kiksi oppisopimuksella .

Koulutussopimuksesta kiinnostunut työ-
paikka voi olla yhteydessä oppilaitokseen 
tai Pirkanmaan ammatillisen koulutuksen 
järjestäjiin tyoelamanrajapinta.fi-sivuston 
kautta .

Lielahden pesulan kokemukset 
yksinyrittäjänä koulutussopimuksista
Työskentely aidossa työpaikassa on tutkinnon 

perusteen mukaista työelämässä oppimista, kos-
ka silloin opiskelija joutuu soveltamaan oppilai-
toksessa oppimiaan tietoja ja taitoja uudessa ja 
erilaisessa työympäristössä – ja yhteisössä, eri-
laisin työvälinein ja materiaalein . Tietojen ja tai-
tojen soveltaminen uusissa tilanteissa on ammat-
titaitoa ja siten osaamisen arvioinnin kohteena .

Pienyrittäjän näkökanta
Minna-Liisa Vesanen on tehnyt pitkän uran suu-
ressa kansainvälisessä yrityksessä johtajana . 
Hän on työelämän ohessa kouluttautunut tiimi-
valmentajaksi sekä johtamisen ja tiimivalmen-
nuksen asiantuntijaksi . Seitsemän vuotta sitten 
Vesanen löysi sisäisen yrittäjyytensä ja yllätti 
myös itsensä ryhtymällä pesulayrittäjäksi . Lie-
lahden pesula löytyy Lielahti keskuksen kupeesta .

Vesanen on tehnyt jo pitkään Ammattiopisto 
Luovin kanssa yhteistyötä . - Sinnikkyys, positii-
visuus ja joustavuus oppilaitoksen suunnalta on 
ollut palkitsevaa pienyrittäjän kannalta, Vesanen 
kertoo . Luovista on myös oltu minuun päin yhtey-
dessä, Vesanen kiittelee .

Vesasen yrityksessä työskentelee neljä henkilöä 
ja hänen roolinaan on ollut olla harjoitteluista 
vastaava taho, joka on aina läsnä harjoittelun 
aikana . Hän arvioi myös opiskelijoiden suoritta-
mat näytöt . Kun on läsnä koko harjoittelun ajan 
alusta loppuun, pystyy helpommin arvioimaan 
rehellisesti, kuinka koulutussopimus on kokonai-
suudessaan mennyt . 

Näytöt ja niiden arvioinnit ovat Vesasen koke-
muksen mukaan ammattitaitoa vaativia sekä 
hyviä tilaisuuksia oppia, niin näytön antajalle 

Koulutussopimus
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kuin sitä arvioivallekin . – Opiskelija tulee ottaa 
huomioon yksilönä ja niin, että esimerkiksi kehi-
tysehdotukset osataan antaa sopivalla tavalla . 
Tilanne on jännittävä, joten opiskelijan tukemi-
nen on tärkeää, Vesanen kertoo .

Lielahden pesulassa työtä tehdään paljon pari-
työnä . Etenkin opiskelijoille tämä on hyvä tapa 
oppia, kun ensin näytetään mallia ja sen jälkeen 
annetaan opiskelijalle mahdollisuus tehdä sama 
asia . Mallioppien ja vierestä seuraten on helppo 
antaa ohjausta työtapoihin ja -tekniikoihin . Tä-
män tapainen malli tehdä työtä antaa varmuutta 
myös tulevaisuuden töihin, joissa ollaan tekemi-
sissä oikeiden asiakastöiden parissa . 

Vesanen toteaa, että opiskelijan olisi hyvä saa-
da tiettyjä työelämätaitoja jo oppilaitoksessa . 
Työelämä eroaa opiskeluajasta, jolloin työelämän 
todelliset aikataulupaineet tai kiireet voivat tul-
la yllätyksenä . Kuitenkin myös opiskelijan omalla 
asenteella on merkitystä siihen, kuinka koulutus-
sopimus sujuu . Koulussa on myös hyvä käydä läpi 
työelämän pelisääntöjä alkaen aina esimerkiksi 
sovittujen työaikojen noudattamisesta .

Vesanen oppi itsekin uutta koulutussopimuksen 
aikana . Oppilaan ohjaajana oleminen oli aiempien 
työtehtävien kautta tuttua, mutta Luovilta saatu 
yksityiskohtaiset ohjeet ja neuvot auttoivat si-
säistämään ohjauksen tavoitteet . – Lisäksi pitää 
muistaa se, että opiskelija on meillä oppimassa ja 
harjoittelemassa . Opiskelijalle on annettava op-
pimiseen ja oivaltamiseen tarvittava tuki, jotta 
myös hän saa työpaikalta mahdollisimman paljon 
irti, Vesanen muistuttaa .

Parhaimmillaan koulutussopimus on yrittäjän, 
koulun sekä oppilaan kannattava yhteistyö, josta 
kaikki hyötyy . – Kannustankin kaikkia pienyrit-
täjiä ottamaan rohkeasti opiskelijoita työssä-

oppimaan, hyvässä tapauksessa löydät itsellesi 
loistotyypin töihin ja vähintäänkin pystyt tar-
joamaan opiskelijalle mahdollisuuden tutustua 
aitoon työntekoon! Vesanen rohkaisee .

 

Pesula   yrittäjä Minna-
Liisa Vesanen tyhjentää 

pyykinpesukonetta .
Kuva: Jaana Koskinen .

Lielahden 
pesulassa työtä 
tehdään hyvillä 
mielin tiimeissä .
Kuva: Minna-Liisa 
Vesanen
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Oppisopimus on paras keino osaavan 
työvoiman saatavuuteen - rekrytoi ja 
kouluta uusia osaajia tai vahvista ny-

kyisen henkilöstön osaamista. Oppisopimus 
sopii myös yrittäjälle.

Oppisopimuksessa opiskelusta suurin osa ta-
pahtuu työpaikalla aidoissa työtehtävissä, 
jotka suunnitellaan yhdessä työnantajan, 
opettajan ja opiskelijan kanssa tukemaan 
puuttuvan osaamisen hankkimista . Lisäk-
si opiskelija voi suorittaa oppilaitoksessa 
opintoja, jotka tukevat käytännön osaa-
mista . Oppisopimuksella on mahdollisuus 
suorittaa koko tutkinto, tutkinnon osan tai 
pienempiä kokonaisuuksia .

Oppisopimuksella voi kouluttautua yli 160 
tutkintoon!
Oppisopimusopiskelijan tukena työpaikalla 
on työnantajan valitsema työpaikkaohjaaja, 
joka ohjaa opiskelijaa työpaikalla . Oppiso-
pimuskoulutuksessa opiskelevaa yrittäjää 
ohjaa työpaikkaohjaaja -mentori .

Kun henkilöstöä koulutetaan, työntekijällä 
on määräaikainen tai toistaiseksi voimassa 
oleva työsopimus .  Kun rekrytoidaan työ-
voimaa, oppisopimus toimii määräaikaisena 
työsopimuksena . Työntekijän viikkotyöajan 
on oltava vähintään 25 tuntia ja hänelle 
maksetaan TES:in mukaista palkkaa .

Työnantajalle ei tule oppisopimusopiske-
lijasta muita suoria kuluja palkkakulujen 
lisäksi . Työnantajan on mahdollista saada 
koulutuskorvausta oppisopimuksen ajalta . 

Lisäksi työttömän työnhakijan palkkaami-
seen oppisopimuksella voi saada palkkatukea 
TE-toimiston kautta .

Lisätietoja oppisopimuksesta kiinnostuneelle 
löytyy osoitteesta oppisopimus.fi. Jos olet 
kiinnostunut oppisopimuksesta, ota yhteyttä 
oppilaitokseen . Pirkanmaalaisiin ammatillisen 
koulutuksen järjestäjiin voi myös olla yhtey-
dessä tyoelamanrajapinta.fi-sivuston kautta.

Taksiajoa, laskutusta ja markkinointia
Kiipulan ammattiopiston opiskelija Iida suorittaa 
liiketoiminnan perustutkintoa . Hän sai kesällä 
2021 töitä taksipalvelu Kivelältä Lempäälästä . 
Idea oppisopimusopiskelusta yrityksessä syntyi, 
kun Iida pyysi vapaata toimitusjohtaja Mikko Ki-
velältä opiskeluidensa työpaikassa järjestettävää 
koulutusta varten . Mikon kuultua, ettei Iidalla 
työpaikkaa vielä ollut, ehdotti hän oppisopimusta 
yrityksessään . Näin Iida jatkoi opintojaan oppiso-
pimuksella, ja taksin ajamisen lisäksi tekee nyt 
myös esimerkiksi yrityksen laskutustöitä ja mark-
kinointia .

Iida kokee oppisopimusopiskelun itselleen juu-
ri oikeaksi tavaksi oppia . Aikaisemmin koulussa 
tapahtuva opiskelu on tuntunut haastavalta ja 
vaikuttanut opintojen etenemiseen . Tällä hetkellä 
tätä haastetta ei ole ollut ja Iida saikin juuri suo-
ritettua myynnin näytön .

Mikko Kivelällä oli entuudestaan kokemusta op-
pisopimuksella opintojaan suorittavista opiskeli-
joista . Hän kokee, että hyviä työntekijöitä alalle 
saadaan vielä kouluttamattomista henkilöistä, 
sillä silloin yrittäjällä on mahdollisuus kouluttaa 
osaajia oman yrityksen tarpeet ja arvot huomioiden .

Oppisopimus
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Kuin tanssien sujuvaa yhteistyötä
Sami ja Mirelle Lund, Tanssi- ja liikuntakoulu Lund-
Dance: Opiskelu yrittäjän oppisopimuksella oli 
tehty äärimmäisen helpoksi . Otimme yhteyttä Va-
ralaan, oppisopimuksista vastaava henkilö neuvoi, 
miten asia etenee käytännössä . Kun oppisopimusta 
tehtiin, asiat esitettiin selkeästi ja ymmärrettä-
västi .

Ammattitaidon lisääminen on tehty helpoksi yrit-
täjän oppisopimuksen kautta . Koimme tämän opis-
kelumuodon hyväksi, lähiopetuksessa toteutetut 
jaksot olivat oppimisen kannalta tärkeitä . Opimme 
arvostamaan lähijaksoja ja niiden rakennetta .  

Saimme eväitä yrityksemme kehittämiseen, meille 
annettiin mahdollisuus tehdä kurssitehtäviä oman 
firman kehittämisen näkökulmasta. Erityisesti 
saimme tuotettua asioita ”faktamuotoon” . Koulu-
tus vastasi hyvin työelämätarpeita, valmentajana 
toimiseen tuli työkaluja, tosin kaipasimme lisää 
yrittäjyyteen liittyvää asiaa . 

Koulutus kehitti monipuolisesti osaamistamme . 
Hyvää oli se, että ryhmä oli monilajinen, se antoi 
perspektiiviä valmennukseen sekä saimme luotua 
uusia verkostoja . Kuulimme eri urheilulajeista, 
miten valmennusta toteutetaan eri konteksteissa . 
Koulutus laajensi näkemystämme valmennuksen 
kentällä ja antoi perspektiiviä tekemisestä eri 
lajeissa . Tämä auttoi meitä kohdentamaan omaa 
osaamistamme oikeaan suuntaan .

Tähän koulutusmuotoon kuuluu työpaikkaohjaaja 
eli mentori . Meille oli äärimmäisen tärkeää, että 
oma mentorimme oli yrittäjänä samalla alalla . Op-
pilaitoksen mentorin ymmärrys yrittäjyyttä koh-
taan koettiin positiivisena asiana . 

Suurimmat kustannukset yrittäjälle kohdistuivat 
lähijaksojen ajankohtiin (sijaisten hankkiminen 
valmennukseen) .

Tätä koulutusta voi suositella sellaiselle yrittä-
jälle, joka haluaa kehittää omaa osaamistaan ja 
sitoutua opiskeluun . 

Hyvää oli se, että ryhmä oli monilajinen, se 
antoi perspektiiviä valmennukseen sekä 
saimme luotua uusia verkostoja .”
Sami ja Mirelle Lund 

Kuva: lunddance .com
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Oppilaitokset tekevät mielellään yhtei-
siä projekteja työpaikkojen kanssa. Ne 
voivat olla lyhytkestoisia tai pidem-

piaikaisia yhteistyöprojekteja, joissa opi-
taan tekemään erilaisia alan töitä.

Tavoitteena on osallistua sellaisiin projek-
teihin, jotka innostavat, saavat ponnistele-
maan, oppimaan ja  vahvistamaan osaamista . 
Projektien kautta syntyneet hyvät sekä ke-
hittämistä edellyttävät asiat jaetaan usein 
muille opiskelijaryhmän jäsenille . 

Työelämäprojekteja voidaan tehdä opiskeli-
jaryhminä, jolloin ne sisällytetään muuhun 
opetukseen . Projekteihin on mahdollista 
ottaa mukaan myös yksittäisiä opiskelijoita 
eri aloilta ja toteuttaa myös koulutussopi-
muksena tai oppisopimuksena .

Projektiyhteistyön avulla työpaikat saavat 
apua käytännön töihinsä ja pääsevät vaikut-
tamaan työnantajamielikuvaansa opiskelijoi-
den ja yhteistyökumppaneiden keskuudessa .

Työelämäprojekteista voi olla yhteydessä 
suoraan oppilaitokseen tai Pirkanmaan am-
matillisen koulutuksen järjestäjiin tyoela-
manrajapinta.fi-sivuston kautta.

Voipaalan taidekeskuksen virtuaalikierros
Voipaalan taidekeskuksen virtualisointiprojektis-
sa oli keväällä 2021 VAAOsta mukana kolme Petri 
Kauton LIPEkv19 opiskelijaa ja digioppimisasian-
tuntija Kirsi Tyynelä . Opiskelijat tekivät keväällä 
Voipaalan pihapiiriä ja osittain Rapolanharjua 

koskevan virtuaalikierroksen ensimmäisen ver-
sion . Virtuaalikierroksesta on tarkoitus päivittää 
ja siitä tehdään myöhemmin julkaistava versio . 
Ajankohdasta päätetään tarkemmin Voipaalan 
taidekeskuksen kanssa, kunhan Voipaalan pää-
rakennuksen julkisivukorjaus valmistuu syksyllä 
2021 . 

Päärakennuksen remontin ajaksi, opiskelijat otti-
vat työn alle Juhlatila Navetan virtuaalikierrok-
sen toteutuksen, joka julkaistiin kesällä 2021 . 
Juhlatila Navetan virtuaalikierros on toteutettu 
Wonda Spaces VR-alustalla . Virtuaalikierroksen 
avulla juhlatilan vuokraajat pääsevät tutus-
tumaan tilaan etukäteen etänä ja käyttämään 
luotua kierrosta juhlien tai tapahtumien suun-
nittelussa . Virtuaalikierros toimii tietokoneella 
selaimen kautta, tabletilta, mobiilin kautta sekä 
kierrosta pääsee katsomaan myös immersiivisenä 
kokemuksena VR-lasien kautta . 

Virtualisoinnin tuomiin mahdollisuuksiin ollaan 
oltu Voipaalassa erittäin tyytyväisiä . Opiskeli-
joille tämä on ollut erittäin hieno mahdollisuus 
päästä näkemään ja oppimaan, miten virtuaali-
sesti kohteita voidaan markkinoida ja esitellä, 
sekä miten virtuaalinen kokonaisuus rakennetaan 
digitaalisia välineitä ja ohjelmistoja käyttäen .

Työelämäprojektit viheralan opiskelijoille 
Viheralan puutarhureille kuuluu aitoja työelä-
mäprojekteja opintojen alusta alkaen . VRJ Län-
si-Suomi Oy on yksi merkittävä yhteistyökump-
pani AhlmanEdulle . He tarjosivat opiskelijoille 
tekemistä kohteessaan ja viheralan opiskelijat 
pääsivät näin 2021 syksyllä koko ryhmänä toteut-

Työelämäprojektit
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tamaan työelämäprojektia kaupungin ytimessä . 
Ryhmän työelämäprojekti suuntautui Tampereen 
Kalevaan rakennettavaan urheilupuistoon . Opis-
kelijat olivat kiinnostuneita mielenkiintoisesta 
kohteesta, jossa saisi monipuolisesti kerryttää 
osaamistaan . 

Opiskelijat muodostivat 4–5 opiskelijan ryhmiä 
ja töitä tehtiin vaihdellen eri tehtäviin monipuo-
lisesti . Työt olivat selkeitä kokonaisuuksia mm . 
pensaiden ja puiden istuttamista ja tukemista, 
kukkasipulien istuttamista, nurmikon kylvämistä 
sekä katteen levittämistä pensasalueille . Pen-
saille tehtiin myös istutusleikkaukset . Kaikissa 
ryhmissä oli myös opiskelija, joka toimi tiimilii-
derinä eli työnjohtajana . Näin kertyi hyvää oppia 
myös tiiminjohtamisesta .  Opiskelijat tekivät 7–8 
tunnin työpäiviä ja kokonaisuutena työt kohtees-
sa kestivät reilun viikon, mutta tekemisessä ei 
ollut kiireen tuntua . Sateisista ja kuraisista ke-
leistä huolimatta opiskelijat kokivat saaneensa 
hyvää oppia työelämään tekemisen ja kokemuk-
sen kautta . VRJ:n työnjohtaja kävi ohjaamassa 
ja näyttämässä mallia esimerkiksi puiden istut-
tamisesta . Häneltä sai aina kysyä, jos oli jota-
kin kysyttävää . Lisäksi VRJ:n taholta oli kaksi 
avustavaa työntekijää, jotka hoitivat enemmän 
konetöitä . Varsinkin opintojen alussa koneiden 
käyttö ei ole vielä hyvin hallussa ja harjoitusta 
tarvitaan . AhlmanEdun puutarhuri oli kohteessa 
myös ohjaamassa ja opiskelijoiden tukena . 

Oppimisen kannalta kokemus oli opiskelijoiden 
mielestä hyvä . Siinä pääsi heti tekemään ja työt 
olivat selkeitä . Työtehtävät olivat sopivan haas-
tavia ja työhön pääsi kivasti sisälle . Ei haitannut, 
vaikka osaamista ei alussa ollut . Julkiselle pai-
kalle tehtävä työ haastoi kaikkia tekemään pro-
jektia hyvin, koska kohde sijaitsee näkyvällä pai-
kalla . Kivaa kohteessa oli selkeys ja kerrottiin, 

mitä tehdään . Suuri volyymi osoitti, että työmaat 
voi olla isoja ja siksi viheralan puutarhureilla 
koneiden käyttö on suuressa roolissa . Viheralan 
opiskelijat ja myös VRJ:n edustajat olivat tyyty-
väisiä työelämäprojektiin . 

Kalevan liikuntapuisto sijaitsee Viinikankadun, 
Salhojankadun ja Kalevantien risteyksessä . 
Puistoalueella on kesäisin runsaasti toimintoja, 
kuten erilaisia pelialustoja, decomark-leikkiku-
vioita, koripalloa, pöytätennistä, sportpoint-kun-
toiluympyrä ja beach volley-kenttä . Alueen 
viihtyvyyteen on panostettu oleskelualueilla, 
jonne on tuotu esimerkiksi pikinik-pöytiä eväiden 
syöntiä varten . Talviaikaan alueelle jäädytetään 
jääkaukalo . Linkissä lisää Kalevan liikuntapuiston 
kesätoiminnoista ja istutuksista 

 VRJ Länsi-Suomi Oy on merkittävä yhteistyö-
kumppani AhlmanEdulle . Opiskelijoiden töihin 
kuului mm . pensaiden ja puiden istuttamista 
ja tukemista, kukkasipulien istuttamista, 
nurmikon kylvämistä sekä katteen levittä-
mistä pensasalueille .
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SASKYn Vammalan ammattikoulun kam-
pusalueelle rakennettiin laajennus 
olemassa olevan koneautomaatiokes-

kuksen yhteyteen. Uudet sähkö- ja automaa-
tioalan oppimisympäristön tilat ovat olleet 
opetuskäytössä syksystä 2021 lähtien. 

Tilaratkaisujen keskeinen tavoite oli kam-
puskeskeisyys sekä tilojen monikäyttöi-
syys . Keskittämällä toimintoja samalle 
kampukselle pystytään tarjoamaan myös 
opiskelijoille tukipalveluita, kuten toimis-
to- ja ruokapalvelut . Uusissa, moderneissa 
oppimisympäristöissä koulutetaan tulevia 
osaajia suoraan yritysten tarpeisiin ja näin 
tuetaan myös alueen elinkeinoelämää . Ny-
kyaikaiset oppimisympäristöt tukevat hyvin 
yhdessä tekemistä, yhteistyötä eri toimijoi-
den kanssa sekä kasvattavat tekemisen iloa . 
Toimivissa oppimisympäristöissä opiskelu ja 
uuden oppiminen on sujuvaa ja motivoivaa . 
Kun opiskelijoilla on ajantasainen osaami-
nen, se palvelee myös tulevaa työelämää 
sekä vastaa työelämän tämän hetken tar-
peita . Monissa oppilaitoksissa toteutetaan 
ja suunnitellaan oppimisympäristöjä myös 
yhdessä yritysten kanssa .

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat ny-
kyaikaisten koneiden käyttöön ja yritysten 
toimintatapoihin, lisätä alojen vetovoimai-
suutta ja auttaa yrityksiä osaavan työvoi-
man saavuttamisessa nyt ja tulevaisuu-
dessa . Esimerkkejä yhteistä oppimisympä-

Toimivat oppimisympäristöt 
opiskelijoiden sekä työelämän apuna 

ristöistä ovat mm . Vexve Oy:n ja Saskyn 
yhdessä hankkima robottisolu Vammalan 
ammattikoululle ja FennoSteel Oy:n kans-
sa yhdessä hankittu laserleikkauskone 
Ammatti-instituutti Iisakkiin Parkanoon . 
Opiskelijat hyötyvät uusista ja toimivis-
ta tiloista, joissa erilaisia harjoitustöitä 
pääsee tekemään työelämää vastaavassa 
ympäristössä . Osastoista pidetään myös 
hyvää huolta pitämällä joka päivä yhtei-
nen siivoushetki, joka on myös arvokas 
oppi tulevaisuutta varten .

Oppimisympäristöjä yhdessä suunnitellen
Ammattiopisto Luovi ja VeliMark ovat sol-
mineet yhteistyösopimuksen, jossa yhdessä 
suunnitellen ja keskustellen etsitään ratkai-
suja toimiviin oppimisympäristöihin opiskeli-
joille . VeliMark on Suomen johtava puhtaus- ja 
hygieniatuotteiden sekä henkilönsuojaimien 
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Työtehtävät ovat olleet tutkinnon mukaisia, 
ohjeet annettu selkeästi ja lisäkysymykset 
pystyy helposti kysymään VeliMarkin omalta 
väeltä, jotka työskentelevät tiloissa samaan 
aikaan .”

Johanna Malm, Luovin logistiikan ammatillinen 
erityisopettaja

myymäläketju . He tarjoavat puhtauden, teollisuu-
den, hoiva-alan ja HoReCan ammattilaisille laajan 
valikoiman käyttötarvikkeita sekä erityisosaa-
mista .

Yhteistyösopimusta edelsi aloituskokouksia, jois-
sa ammatilliset tiimit kävivät läpi tutkinnon ta-
voitteita sekä mahdollisia tehtäviä kohteeseen . 
Yhdessä pohtimalla mietittiin kuinka VeliMarkin 
tilat tukisivat opiskelijoiden osaamista oppimis-
ympäristönä . Tapaamisissa määriteltiin myös ta-
voitteet ja vastuut, jotta myös erityisen tuen tai 
-ohjauksen tarpeet otetaan huomioon . VeliMarkin 
ja Ammattiopisto Luovin kohdalla sopimukseen 
kirjattiin, että yritys tarjoaa esimerkiksi varas-
tonhoitajaopiskelijalle oppimisympäristön, jossa 
on mahdollisuus hankkia osaamista, joka tähtää 
koulutuksessa edellytettyihin osaamistavoittei-
den ja ammattitaitovaatimusten täyttymiseen . 
Mukana on aina ohjaaja tai opettaja, ja tällöin 
erityisen tuen näkökanta ja opiskelijoiden erilai-
set ohjauksen tarpeet tulevat hyvin huomioitua . 
Oppimisympäristössä oppiminen pyritään järjes-
tämään mahdollisimman monelle opiskelijalle, 
jotta konkreettinen tuntuma koneisiin, laitteisiin 
ja tehtäviin vahvistuu . Näissä aidossa työym-
päristössä tehdään työtehtäviä yhtenä päivänä 
viikossa .

Yhteistyösopimuksen puitteissa voidaan solmia 
myös koulutussopimuksia ja opiskelijat voivat 
suorittaa VeliMarkilla opiskellen logistiikan pe-
rustutkintoon kuuluvia näyttöjä . Koneiden ja 
laitteiden käytön opastus ja perehdyttäminen 
niiden työturvallisuuteen on yrityksen työnjoh-
don vastuulla ja työpaikka vastaa ympäristön 
työturvallisuudesta . Oppilaitos järjestää työtur-
vallisuuskoulutuksen opiskelijoille . Molemmilla 
osapuolilla on omia tavoitteita, mutta yhteisenä 
päämääränä on koulutuksen ja työelämän yhteis-
työn tiivistäminen ja lisääminen . Ammattiopisto 
Luovin tavoitteena on saada ajankohtaista työ-
elämän näkökulmaa opetukseen ja opiskelijoille 
koulutusta käytännön työtehtävissä . VeliMark 
Oy:n tavoitteena on antaa työelämälähtöistä nä-
kökulmaa opiskeluvaiheessa ja edesauttaa opis-
kelun jälkeisiä työllistymismahdollisuuksia . 

Sujuvaa oppilaitoksen ja yrityksen välistä 
yhteistyötä
Ammattiopisto Luovin logistiikan ammatillinen 
erityisopettaja Johanna Malm kehuu VeliMarkin 
ja oppilaitoksen välistä yhteistyötä: Työtehtävät 
ovat olleet tutkinnon mukaisia, ohjeet annet-
tu selkeästi ja lisäkysymykset pystyy helposti 
kysymään VeliMarkin omalta väeltä, jotka työs-
kentelevät tiloissa samaan aikaan . Opiskelijat 



pääsevät myös myymälään erilaisiin tehtäviin, 
jotka ovat hyvä lisä tuotetuntemukseen ja -osaa-
miseen . 

Ammattiopisto Luovin logistiikan opiskelijoille 
VeliMarkin tarjoama varastotyöskentely ja oppi-
misympäristö on ollut mieleen . Kiitosta saa sopi-
van kokoinen ja selkeä varastokohde sekä mukava 
tunnelma ja selkeät ohjeet .

VeliMark Oy:n myyntipäällikkö Pelle Veijola sekä 
Nokian varaston esimies Juhani Mäkinen kehuvat 
Ammattiopisto Luovin henkilökunnan ja opiskeli-

Täsmätyö tarkoittaa kohdennettua tai 
räätälöityä työtehtävää, joka on suun-
niteltu varta vasten tietylle tekijälle. 

Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat ja 
osaajat hyötyvät räätälöidyistä työtehtä-
vistä, joissa heidän vahvuutensa pääsevät 
parhaiten esille. Osatyökykyisyyden sijaan 
nykyään puhutaan mieluummin täsmätyöstä, 
sillä täsmätyökyky tarkoittaa kykyä suorit-
taa täysimääräisesti jokin tietty työtehtävä.

Yrityksille täsmätöiden etsiminen ja löytä-
minen tarjoaa mahdollisuuden saada osaa-
vaa työvoimaa avuksi helpottamaan arjen 
kiireitä . Vaikka täsmätyö ei suoraan vastai-
sikaan juuri sillä hetkellä yrityksessä tun-
nistettuun osaajapulaan, sen avulla voidaan 
saada vapautettua yrityksessä jo työsken-
televää henkilöstöä keskittymään paremmin 
omiin osaamisalueisiinsa . Tämä hyödyttää 

Täsmätyöstä ratkaisuja osaajapulaan
sekä räätälöityihin tehtäviin palkattua 
osaajaa että yritystä .

Täsmätyön räätälöintiin työnantaja saa 
apua oppilaitoksilta . Täsmätyökykyisen 
palkkaamiseen on myös monenlaisia tukia 

joiden arvokasta työtä ja tukea VeliMarkin tavan-
omaisiin työpäiviin: Usein näinä opiskelijapäivinä 
on runsaasti tavaroiden saapumis- ja purkutehtä-
viä, joissa apu on tarpeen . Pystyimme myös sopi-
maan kiinteän ohjelman opiskelijoita varten, jo-
ten tehtävät toistuvat samanlaisina joka viikko . 
Työtehtävinä ovat olleet mm . kuorman purkuteh-
tävät, hyllyjen järjestelyt ja vanhojen tuotteiden 
siirto ensimmäiseksi, keräilyn helpottamiseksi . 
Olemme saaneet tarkkaavaisia ja työhönsä kes-
kittyneitä työntekijöitä yhteistyömme kautta! – 
Veijola ja Mäkinen kiittelevät .

13tyoelamanrajapinta.fi
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saatavilla, kuten työolosuhteiden järjes-
telytukea sekä palkkatukea . Näistä vaihto-
ehdoista saat lisätietoa pirkanmaalaisilta 
ammatillisilta erityisoppilaitoksilta . 

Kun täsmätyön räätälöinti kiinnostaa, ole 
yhteydessä suoraan oppilaitokseen tai Pir-
kanmaan ammatillisiin koulutuksen järjestä-
jiin tyoelamanrajapinta.fi-sivujen yhteyden-
ottolomakkeen kautta .

Kohti täsmätyötä
Täsmätyöllä tarkoitetaan suoraan tietylle henki-
lölle kohdennettua tai räätälöityä työtehtävää . 
Monet erityistukea tarvitsevat osaajat tai kun-
toutujat hyötyvät räätälöidyistä työtehtävistä, 
joissa heidän vahvuutensa pääsevät esille . Täs-
mätöiden etsimisestä ja löytämisestä hyötyy 
sekä työntekijä että työnantaja .

Antto valmistui Aitoon koulutuskeskuksen Puh-
taus- ja kiinteistöalan linjalta kiinteistönhoita-
jaksi keväällä 2021 .

”Opintojen aikana olin koulutussopimusjaksoilla 
Pirkkalan seurakunnalla ja kunnalla tehden moni-
puolisesti erilaisia töitä, muun muassa viher- ja 
ulkoalueiden hoitajana sekä kiinteistöpalveluis-
sa,” Antto kertoo . 

”Pääsin mukaan myös TYRSKY-hankkeen toimin-
taan, jossa hankkeen työhönvalmentaja ohjasi 
minua työnhaussa ja oli mukanani työpaikoilla .”

Antto tapasi TYRSKYn omavalmentajansa kans-
sa Pirkkalan kunnan väkeä, kun TYRSKY-hanke 
osallistui Leader Pirkanmaan järjestämään EU-ra-
hoitusmahdollisuuksiin liittyvään kiertuetapah-
tumaan Pirkkalan torilla . Heidän kanssaan syntyi 
keskustelua työllistymismahdollisuuksista kun-
nalle .

”Muutaman palaverin jälkeen Pirkkalan kunnan 
työllistämispalveluiden kanssa minulle lähdet-
tiin räätälöimään täsmätyötä . Oma toiveeni oli 
päästä talkkarihommiin koululle ja kunnan työl-
lisyyspäällikkö selvitteli koulujen talonmiesten 
kanssa, miten asiassa päästäisiin etenemään . 
Marraskuussa 2021 pääsin aloittamaan talon-
miesten apulaisena siten, että olen joka päivä eri 
toimipisteessä töissä ja eri henkilön ohjaukses-
sa . Talkkarityötä teen kolmena päivänä viikossa, 
viisi tuntia kerrallaan . Tämä malli sopii minulle 
oikein hyvin ja toimii myös talonmiehille . TYRS-
KY-hankkeen työhönvalmentaja Aitoon koulutus-
keskukselta käy tapaamassa minua ja ohjaajia 
pari kertaa kuukaudessa .”
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Työvoimakoulutus on aikuisille työt-
tömille tai työttömyysuhan alaisille 
suunnattu koulutus, johon opiskeli-

jat valitaan alalle soveltuvien taitojensa, 
ominaisuuksiensa ja terveydellisen tilansa 
perusteella. Työvoimakoulutus voi kestää 
maksimissaan 18 kuukautta riippuen työvoi-
makoulutuksen muodosta. Työvoimakoulu-
tukseen liittyy työelämässä oppimista, joka 
on työnantajalle maksutonta.

Työvoimakoulutukseen liittyy mahdollisuus 
suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisam-
mattitutkinto tai vaihtoehtoisesti se tar-
joaa mahdollisuuden ammattialan jatko- tai 
täydennyskoulutuksen suorittamiselle . Työ-
tön tai työttömyysuhan alainen aikuinen voi 
myös työvoimapoliittisen koulutuksen avul-
la käynnistää yrityksen esim . yrittäjyyttä 
tukevalla työvoimakoulutuksella . Työvoi-
makoulutus on myös mahdollista suorittaa 
yksilöllisesti esim . ammatillisena tutkintona 
tai osatutkintona .

Yhteishankintakoulutuksena toteutettu 
työvoimakoulutus on yrityksille ja yksilöil-
le räätälöityä – ei tutkintoon tai tutkinnon 
osiin tähtäävää - koulutusta, jossa työn-
antaja osallistuu koulutuksen kokonais-
kustannuksiin 30 – 50 % yrityksen koosta 
ja koulutuksesta riippuen . Yhteishankinta-
koulutuksen rahoittaa osittain paikallinen 
ELY-keskus . Toteutus suunnitellaan yhteis-
työssä yrityksen, työ- ja elinkeinopalvelu-
jen sekä oppilaitoksen kanssa . Yhteishan-

kintakoulutus kestää noin 3 - 9 kuukautta . 
Yhteishankintakoulutuksella voi rekrytoida 
uutta henkilökuntaa . Samoin yhteishankin-
takoulutuksella voi täsmäkouluttaa nykyis-
tä henkilöstöä, kun yrityksen toiminta tai 
sen käyttämä teknologia muuttuu . Täsmä-
koulutuksella voidaan päivittää yrittäjän tai 
työntekijöiden osaamista uusien vaatimus-
ten tasalle .

Kun työvoimakoulutus kiinnostaa, ota yh-
teyttä suoraan oppilaitokseen . Pirkanmaan 
ammatillisen koulutuksen järjestäjiin saa 
yhteyden myös tyoelamanrajapinta.fi-sivus-
ton yhteydenottolomakkeen kautta .

Nopealla kuuden viikon koulutuksella työn 
syrjästä kiinni 
Valkeakosken ammattiopiston (VAAO) ja TE-pal-
velujen yhteishankintakoulutuksena Fenix Marin 
Oy:ssä Valkeakoskella järjestetystä rekrytointi-
koulutuksesta valmistui 5 .11 .2021 13 opiskelijaa, 
jotka kaikki työllistyvät yritykseen . Koulutus 
kesti kuusi (6) viikkoa . 

Fenix Marin on Valkeakoskella toimiva lujitemuo-
vialan yritys, jonka ydinosaamista on veneiden 
valmistus . Fenix Marin on keskittynyt palvele-
maan asiakkaitaan korkealaatuisena sopimusval-
mistajana . Yrityksen palveluksessa on tällä het-
kellä yli 80 työntekijää . Veneiden valmistuksen 
lisäksi Fenix Marin Oy huoltaa ja korjaa veneitä 
kokonaisvaltaisesti sekä hallitsee pääraaka-ai-
neen, lasikuidun monipuolisen käsittelyn ja ja-
lostuksen . Yritys valmistaa Silver ja Bella Cross 

Työvoimakoulutukset
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Fenix Marinin edustajat, 
opiskelijat ja VAAOn väki 

yhteisessä luokkakuvassa .

merkkisiä veneitä . Vuosien varrella yritys on 
valmistanut myös muita venemerkkejä sekä luji-
temuovituotteita .

Koulutusjakso meni todella nopeasti . Kaikille 
koulutuksessa oleville on tehty työsopimukset . 
Olen iloinen, että tämä meni näin hyvin, kertoo 
yrityksen omistaja Jari Taavitsainen . 

On ollut iso haaste siirtää oppia näin lyhyessä 
ajassa . Erityinen kiitos tästä kuuluu työnjohta-
jille Sauli Tammelle, Tero Kiipalle ja Olli-Matti 
Malin`lle . Uudet työntekijät ovat lämpimästi ter-
vetulleita taloon!

Tuotanto toimii kahdessa vuorossa . Tällä hetkellä 
tilauskantaa on ensi heinäkuulle saakka ja myös 
tuleva kausi näyttää oikein hyvältä .

Työnjohtaja Sauli Tammi kiteyttää kokemuksiaan 
koulutettavien kanssa:

Olen positiivisesti yllättynyt . Kovaan työkuor-
maan nähden tämä meni erittäin hyvin . Ensi vii-
kolla alkavat valmistuneiden osalta tosi hommat . 
Painetaan leuka rintaan ja aletaan puskemaan 
veneitä oikein tosissaan .

Myös koulutuksen lähiopetuksen tarjoajan VAAOn 
puolelta koettiin koulutuksen vastanneen odo-

tuksia . Vaikka alussa varsinkin ilmeni uudenlai-
sen toteutuksen kanssa haasteita, lopputulos 
yllätti positiivisesti .

Yksi tuoreista valmistuneista, Jussi Kruth ehdot-
taa pieniä korjauksia toteutukseen .

Palautteena oppilaitokselle haluaisin sanoa, että 
lukujärjestystä voisi jatkoa ajatellen viilata 
paremmaksi . Muulta osin olen tosi tyytyväinen 
oppilaitoksen osuuteen koulutuksen järjestämi-
sessä .

Erkki Murtoniemi VAAOsta toimi koulutuksessa 
opiskelijoiden omaohjaajana .

On ollut hienoa kulkea yhteistä matkaa tämän 
porukan kanssa . Matkan varrella olemme oppi-
neet asioita puolin ja toisin . Onnistuimme erin-
omaisesti . Poissaoloja koulutusjaksolla syntyi 
suhteellisen vähän .

Yrityskoulutussuunnittelija Paul Välimaa toteaa-
kin loppupäätelmänä seuraavasti:

Siihen nähden, että tämä on ollut pikainen kuu-
den viikon pyrähdys, on ala tullut tutuksi ja 
päästy nopeasti kiinni alan töihin . Koulutus tuki 
hyvin tavoitteita . Kaikilla koulutetuilla on nyt 
työsopimus .



Omien globaalien koulutusohjelmiensa 
lisäksi Tampereen Ikea luottaa TAK-
Kin asiantuntemukseen hankkiessaan 

työntekijöitä sisustusmyymälään, logis-
tiikkaan ja ravintolaan. Koulutusten jälkeen 
osaajat saavat ilmaa siipiensä alle ja Ikea 
hyviä työntekijöitä. Tampereen Ikean People 
& Culture Manager eli henkilöstö- ja kulttuu-
ripäällikkö Pirjo Lepistö kertoo yhteistyöstä.

Meillä Ikealla on omat koulutusohjelmat, joiden 
lisäksi räätälöimme koulutuksia TAKKin kanssa . 
Kahden vuoden aikana meille on palkattu pari-
kymmentä työntekijää rekrytoivista koulutuk-
sista .

Starttaamme rekrytoivia koulutuksia kaksi ker-
taa vuodessa . Niitä räätälöidään siten, että 
tarvittavat tutkinnot tai tutkinnon osat sopivat 
sekä Ikean että koulutettavien tavoitteisiin .

Kansainvälinen ketju laajentaa rekrytoivilla 
koulutuksilla osaamistaan

Tarvitsemme monenlaisia osaajia, mikä korostuu 
koulutusten sisällöissä . Yrityksen tarpeet ja arvot, 
kuten kustannustietoisuus, on koulutuksissa huomi-
oitu hienosti .

Haluamme olla monimuotoinen ja tasa-arvoinen 
työnantaja, ja siksi käytämme monenlaisia kanavia 
henkilökunnan rekrytointiin .

Kasvua ja kehittymistä yhdessä
Meillä rekrytoiva koulutus on vasta alku työntekijän 
kehittymiselle . Osa koulutetuista jatkaa saman tien 
työpaikkaohjaajakoulutuksessa .

TAKKin koulutukset tukevat Ikean omia koulutusoh-
jelmia . Esimerkiksi liiketoiminnan erikoisammatti-
tutkinto, kaupan esimies, antaa uusia näkökulmia 
työvuosista riippumatta .

TAKKin kanssa yhteistyö sujuu . Keskustelu on avoin-
ta ja kehitysmyönteistä . Olemme saaneet koulutus-
ten avulla sitoutunutta ja osaavaa henkilökuntaa .

Olemme saaneet koulutuk-
sien avulla sitoutunutta ja 
osaavaa henkilökuntaa .”

Pirjo Lepistö, Ikean henkilöstö- 
ja kulttuuripäällikkö
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Työnantajan on mahdollista saada ta-
loudellista tukea uuden työntekijän 
palkkaamiseen sekä työntekijän koulu-

tukseen. Tuen saamisen edellytysten selvit-
telyyn sekä tukien hakemiseen menee aina 
jonkin verran aikaa, joten asiassa kannattaa 
olla liikkeellä ajoissa ja jo ennen työnteki-
jän palkkaamista.

Yksi esimerkki rekrytoinnin yhteydessä 
myönnettävästä koulutukseen liittyvästä 
tuesta on palkkatuki oppisopimuskoulutuk-
seen . Oppisopimuskoulutukseen palkkatukea 
voidaan myöntää koko koulutuksen ajaksi .

Jos palkkatuen määrä perustuu työttömyy-
den kestoon, sen määrä on enintään 30 %, 
40% tai 50 % palkkauskustannuksista ja palk-
katuettu jakso on enintään 12 kuukautta . 
Koulutuksen loppuajan tuki on enintään 30 % 
palkkauskustannuksista .

Jos tuki myönnetään työttömän vamman tai 
sairauden perusteella palkkatuen määrä on 
50 % palkkauskustannuksista ja palkkatuet-
tu jakso kestää koko koulutuksen ajan .

Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnanta-
jalle palkkatuki oppisopimuskoulutukseen 
myönnetään de minimis -tukena . Tuen saa-
misen edellytykset kannattaa aina tarkistaa 
oman paikkakunnan TE-toimistosta .

Osatyökykyisen henkilön työntekoa voidaan 
myös edistää työolosuhteiden järjestely-
tuella . Jos työhön palkattavan tai työssä 

Koulutuksen tuet
jo olevan henkilön vamma tai sairaus edel-
lyttää esimerkiksi uusia työvälineitä, ka-
lusteita tai apua työssä toiselta työnteki-
jältä, TE-toimisto voi myöntää tukea näihin 
muutoksiin . Tukea maksetaan enintään 4 
000 €, ja sitä on haettava kuukauden ku-
luessa muutosten tai hankinnan tekemi-
sestä . Tukea voidaan myöntää tarvittaessa 
myös ennakkoon .

Lisätietoja tuista voi kysyä TE-toimistosta 
sekä myös pirkanmaalaisilta ammatillisilta 
oppilaitoksilta Työelämän rajapinta-sivus-
ton yhteydenottolomakkeen kautta . (tyoe-
lamanrajapinta.fi)



Pirkanmaalaiset ammatillisen koulutuk-
sen järjestäjät palvelevat nyt työelä-
mää Työelämän rajapinta -otsikon alla. 

Haluamme toimia yhden luukun periaatteella 
ja olla teille ykkösvalinta ammatillisen kou-
lutuksen kumppanuuksien tarjonnassa.

Työelämän rajapinta kuvastaa nimensä mu-
kaisesti rajapintoja ja mahdollisuuksia am-
matillisen koulutuksen ja työelämän välillä . 
Uudistunut ammatillinen koulutus tarjoaa 
työelämälle monia mahdollisuuksia ja pys-
tymme reagoimaan työelämän tarpeisiin yhä 
ketterämmin ja joustavammin .

Tutustu palvelutarjontaamme, seuraa tapah-
tumiamme, inspiroidu tarinoissamme esitel-

Työelämän rajapinta -palvelusivusto apunasi 
lyistä esimerkeistä ja ota yhteyttä tyoela-
manrajapinta.fi-sivustolla.

Mukana Työelämän rajapinnassa on yhdek-
sän ammatillisen koulutuksen järjestäjää: 
SASKY koulutuskuntayhtymä, Tampereen 
seudun ammattiopisto Tredu, Tampereen 
Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Valkeakosken 
ammattiopisto VAAO, Varalan Urheiluopisto, 
Ahlman, Ammattiopisto Luovi, Kiipulan am-
mattiopisto ja Aitoon koulutuskeskus .

Tämä yhteistyö ja yhteinen sivusto on saa-
nut alkunsa Työelämän rajapinta koulutuk-
sen kehittämisen ytimessä – TYRSKY -hank-
keessa .
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