Tuotteen nimi

Koulutustorstai-palvelumalli

Tuotteen muoto

Koulutustorstai-palvelumalli sisältää
1) toiminnan ja
2) toimijoiden kuvauksen.

Kenelle se on tarkoitettu

Miksi, mihin tarpeeseen

Hämeenlinnan seudun aikuisille, jotka pohtivat ammatin vaihtamista tai
osaamisensa täydentämistä
yritysten HRD-asiantuntijoille
Tavoitteena on tehostaa ja parantaa Hämeenlinnan seudun aikuisten
koulutusta koskevia tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja (TNO), erityisesti
hakevan vaiheen TNO-palveluja. TNO-palvelut nopeuttavat oikein
onnistuessaan merkittävästi yksilön aktiivista siirtymistä koulutukseen tai
työhön.
Koulutustorstait täydentävät oppilaitosten olemassa olevia TNO-palveluja ja
antaa oppilaitoksille samalla mahdollisuuden markkinoida omia
koulutuspalvelujaan ja tavoittaa uusia opiskelijoita.
Koulutustorstait mahdollistavat ammatinvalintapsykologien, koulutusneuvojien,
nuorten ohjaajien ja työnantajapalveluiden neuvojien/ohjaajien sekä
oppilaitosten neuvonta- ja ohjaustyötä tekevien tutustumisen, verkostoitumisen
ja toisilta oppimisen.

Toiminnan kuvaus

Koulutustorstait järjestetään Hämeenlinnan seudun TE-toimiston
Koulutustorilla, osoitteessa Raatihuoneenkatu 11, 2. krs. oppilaitosten
lukukausien aikana joka torstai klo 13 – 15.30 pois lukien loma-ajat.
Koulutustorstaiden säännöllisellä järjestämisellä pyritään siihen, että asiakkaat
oppivat tietämään tämän ajankohdan ja osaavat tulla ”automaattisesti” paikalle.
Kulloisessakin Koulutustorstaissa mukana olevat oppilaitokset ja/tai TEtoimiston edustajat pitävät tarvittaessa kaksi infoa ajankohtaisista päivän
teemaan liittyvistä aiheista klo 13.15 ja 14.30. TE-toimiston koulutusneuvojan ja
ammatinvalintapsykologien päivystysvastaanottoajat ovat Koulutustorstaisin.
Oppilaitosten osallistuminen Koulutustorstaihin sovitaan etukäteen kevään ja
syksyn suunnittelupalavereissa, jotka TE-toimiston Koulutustorstaikoordinaattori kutsuu koolle. Hän myös päivittää tiedot kulloisestakin
Koulutustorstaista TE-toimiston kotisivulle mol.fi -palveluun ja Hämeen
Sanomien Menokatu.fi -sivulle.

Yhteistyökumppanit

Hämeenlinnan seudun TE-toimisto, Hämeen ammatti-instituutti, Hämeen
ammattikorkeakoulu, Hämeen kesäyliopisto, Hämeenlinnan aikuislukio,
Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimisto, Kiipulan ammattiopisto,
Koulutuskeskus Tavastia, Suomen Yrittäjäopisto ja Vanajaveden opisto

Vastuuhenkilö(t) projektin
aikana ja sen jälkeen

Kehittämistyö: Riikka Vanninen/ Opin Ovi Osaamiseen -projekti,
Koulutuskeskus Tavastia ja Anne Tapaila/ Opin Ovi, Hämeen ELY-keskus projekti. Yhteyshenkilö syksystä 2011 alkaen: Elina Sorvari, koulutusneuvoja,
HML seudun TE-toimisto, elina.sorvari@te-toimisto.fi, puh. 010 604 5315.

Kustannukset /rahoitustarve

TE-toimisto tarjoaa tilan ja laitteet, kaikki yhteistyökumppanit resursoivat oman
henkilöstönsä ajan heidän osallistuessaan Koulutustorstaihin.
09/2012

Faktia Koulutus Oy ● Hyria koulutus Oy ● Koulutuskeskus Tavastia
Opin Ovi Osaamiseen on Uudenmaan ELY-keskuksen osarahoittama hanke, joka tähtää Kanta-Hämeen ja Pohjois-Uudenmaan alueella
aikuiskoulutuksen tieto-, ohjaus- ja neuvontapalveluiden saatavuuden parantamiseen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen.
Hallinnoija: Koulutuskeskus Tavastia, Hattelmalantie 8, PL 30, 13101 Hämeenlinna, puh. (03) 65 811

