
Yksilöllinen rekrykoulutus

Tavoite: 
Kouluttaa työntekijöitä työvoimaa tarvitseville yrityksille,  myös yksittäiset rekrytoinnit ovat mahdollisia.

Ajankohta:  1.1. - 31.12.2017, non-stop-periaatteella

Kesto: henkilökohtaisen suunnitelman mukaan, enintään 120 päivää 

Koulutuspaikkakunta: Pirkanmaan TE-toimiston alue

Hinta: työnantajan maksuosuus 13,95 € + alv 24 % / päivä

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

Orientointijakso n. 20 päivää

Rekrykoulutus n. 100 päivää

www.teakoy.fi

Tarvitseeko yrityksenne uusia osaajia,
mutta tekijöitä ei löydy?

Räätälöity tehtäväkohtainen koulutus 
voi olla ratkaisu!

Ota yhteyttä!

TEAK

Paavo Tuohimäki
P. 050 5216 464
paavo.tuohimaki@teakoy.fi



Yksilöllinen rekrykoulutus 
 
Koulutus on tarkoitettu Pirkanmaan alueen työttömille tai työttömyysuhanalaisille henkilöille, jotka haluavat 
kouluttautua työelämälähtöisesti erilaisiin työtehtäviin. Työnhakijalle Yksilöllinen rekrykoulutus on hyvä 
markkinointikeino avoinna oleviin työpaikkoihin. Kun työnhakija hakee avoimeen tehtävään, mutta häneltä 
puuttuu joku työssä toimimisen kannalta tärkeä osaaminen, voi hakija kertoa esimerkiksi työhake-
muksessaan tai työhaastattelussa mahdollisuudesta päästä mukaan Yksilölliseen rekrykoulutukseen. Yksilölli-
nen rekrykoulutus sopii lähes mille alalle tahansa. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on henkilökohtaisesti 
räätälöidyn koulutuksen avulla saada työnhakijalle ammatilliset valmiudet työllistymiseen ja tutkinnon tai 
osatutkinnon suorittamiseen. 
 
Yksilöllisessä rekrykoulutuksessa työnhakija etsii ensin yrityksen, jolla on työntekijän tarve. Työnantaja ja 
työnhakija ovat sitten yhteydessä TE-toimiston tai kouluttajan edustajaan, jolta he saavat opastusta prosessin 
etenemisestä. Jokainen koulutuscase alkaa palaverilla, johon osallistuu työnantajan, kouluttajan ja TE-
toimiston edustajat. Koulutuksen kesto räätälöidään joustavasti opiskelijan ja yrityksen tarpeiden mukaan 
siten, että kesto on enintään 120 työpäivää/opiskelija. Jokainen hakija ja hänen osaamistarpeensa punnitaan 
tapauskohtaisesti, ja koulutuksen sisältö määräytyy sen mukaan. Koulutus alkaa noin 20 päivää kestävällä 
yritykselle maksuttomalla orientointijaksolla, jonka yhtenä tärkeänä tavoitteena on varmistaa opiskelijan 
soveltuvuus koulutukseen, kohdeyritykseen ja valitulle alalle. Rekrykoulutuksesta teoriaopiskelua on 30 pros-
enttia ja 70 prosenttia koostuu työssä oppimisesta, jolloin koulutettava työskentelee yrityksessä niissä 
tehtävissä, johon hänet tullaan koulutusosion jälkeen palkkaamaan. Yksilöllisen rekrykoulutuksen jälkeen 
koulutukseen valittu henkilö työllistyy yritykseen. 
 
Yksilöllisessä rekrykoulutuksessa henkilö tekee töitä yrityksessä, mutta hän ei ole työsuhteessa yrityksen 
kanssa. Työttömälle työnhakijalle maksetaan koulutusajalta sitä työttömyysetuutta, mitä hän saisi työt-
tömänä työnhakijana. Lisäksi opiskelija saa verotonta kulukorvausta. 
 
- Yksilöllinen rekrykoulutus maksaa yritykselle 13,95 € + alv 24 % / päivä. 
- Mahdollista kouluttaa max. 5 henkilöä/yritys 
 
 
Lisätietoa Yksilöllisestä rekrykoulutuksesta Pirkanmaan TE-toimistossa antaa:  
Tarja Lempinen, tarja.lempinen@te-toimisto.fi, 0295 045 643 
Mervi Jokinen, mervi.jokinen@te-toimisto.fi, 0295 045 585 
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