14 – HÄMEEN YRITYSSANOMAT

KOKOUKSET JA KOULUTUS

Pirjo Savolainen (kuvassa vasemmalla) ja Anne Tapaila jalkautuvat maakuntaan markkinoimaan yhteishankintakoulutuksia hämäläisyrittäjille. – Heidän kanssa istutaan yhdessä alas pohtimaan erilaisia ratkaisuja henkilöstökoulutukseen, naiset kertovat.

Yhteishankintakoulutuksella
kehitetään työyhteisöä joustavasti
Hämeen ELY-keskuksen Opin Ovi -projekti on osa aikuisohjauksen
valtakunnallista kehittämishanketta. Tavoitteena on muun muassa
tiedottaa työ- ja elinkeinohallinnon tarjoamista palveluista yrityksille ja
työyhteisöille.
– Erityisenä painopisteenä on osaamisen kehittäminen työyhteisöissä. Yrityksiä on tavoitettu suorien
kontaktien avulla, istuttu yhdessä
alas pohtimaan ja ideoimaan erilaisia ratkaisuja henkilöstökoulutukseen, projektipäällikkö Pirjo Savolainen Hämeen ELY-keskuksesta kertoo.
Yritys tai muu työnantaja voi kouluttaa nykyisiä tai uusia työntekijöitään yhteistyössä työ- ja elinkeinohallinnon kanssa ns. yhteishankintakoulutuksena. Myös yrittäjä voi
osallistua koulutukseen yhdessä
henkilökuntansa kanssa.

Yhteishankintakoulutus on työ- ja
elinkeinohallinnon rahoittamaa. Yrityksen maksuosuus koulutuskustannuksista vaihtelee 20–75 %:n välillä
riippuen yrityksen koosta tai koulutuksen sisällöstä.
– Osa yrityksistä on hyödyntänyt
lomautusaikaa hankkimalla henkilöstölle koulutusta. Työelämän muutoksissa, työtehtävien muuttuessa ja
laajentuessa vaaditaan uudenlaista
osaamista, johon taas Täsmäkoulutusten avulla on haettu kohdistettuja, räätälöityjä ratkaisuja, Savolainen sanoo.
Yhteishankintakoulutukset ovat

joustavia, ne mahdollistavat hyvin
monenlaisia koulutuksia. Koko työyhteisölle järjestetty koulutustapahtuma on yrityksissä koettu työyhteisön hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä
lisäävänä. Yritys hyötyy yhteishankinnasta myös taloudellisesti.
– Kannattaa ottaa yhteyttä alueen TE-toimiston työnantajapalveluihin, josta ohjataan eteenpäin.
Myös mol.fi -sivustolta työnantajan palvelut valikosta löytyy lisätietoa, projektipäällikkö Savolainen
muistuttaa.
Projektikoordinaattorina Opin
ovi -hankkeessa työskentelevä Anne Tapaila kertoo, että Hämeenlinnan seudun TE-toimistossa järjestetään kuukausittain infopäiviä henkilöasiakkaille. Näissä tilaisuuksissa
esitellään aikuisten koulutusmahdollisuuksia ja ohjataan heitä hakeu-

tumaan koulutukseen.
– Huhtikuun 22. päivänä järjestämme erilaisen Opin ovi -päivän.
Esittelemme tuolloin yrityksille TEhallinnon ja koulutusorganisaatioiden palveluita. Aiheina ovat yhteis-

hankintakoulutus, yritysten henkilöstön osaamisen kehittäminen,
työssäoppijat työpaikoilla ja oppisopimuspalvelu. Syvennymme aiheeseen konkreettisin yritysesimerkein, Tapaila kertoo. n

fakta
n Yhteishankintakoulutus on kolmen toisiaan täydentävän ja eri tarpeisiin suunnatun palvelutuotteen
perhe:
n RekryKoulutus – kun yrityksen
tarpeisiin ei löydy ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä lähiaikoina
valmistu tarvittavia osaajia muusta
koulutuksesta.
n TäsmäKoulutus – yrityksen ja sen
henkilöstön tarpeisiin räätälöity ammatillinen perus- tai lisäkoulutus.

Soveltuu myös määräaikaisiin lomautustilanteisiin.
n MuutosKoulutus – työnantaja
voi auttaa taloudellisesta tai tuotannollisesta syystä irtisanottuja
työntekijöitään löytämään uuden
ammatin tai työpaikan tai tukea
toistaiseksi lomautettuja työntekijöitään.
n Lisätietoja antavat TE-toimistojen työnantajapalvelut ja www.
mol.fi.

