Koulutusvaihtoehdot rekrytoinnin ja osaamisen kehittämisen tukena
Koulutukset

Koulutuksen kustannusten
jakautuminen

Opiskelun muodot

Opiskelijan toimeentulo

Perustutkinto tai tutkinnon

Yritys / organisaatio:

•

•

osa/t:
•
•

perusosaamisen laajentaminen
tai uudelle alalle siirtyminen
Tutustu Pohjoisen KeskiSuomen ammattiopiston
koulutustarjontaan:
www.poke.fi

Ammattitutkinto,

•
•
•

työpaikkaohjaajan ja -arvioijan
työpanos
palkka, mikäli kyseessä on
oppisopimus
mahdolliset työvaatteet tai
sijaisen palkkakulut tms.

Yritys / organisaatio tai opiskelija:

•

•

•
•

•

•
•
•

erikoisammattitutkinto tai niiden
osa/t:
jo alalla toimineille, joilla on
alan peruskoulutus tai vahva
kokemus / osaaminen alalle
koulutuksessa on
osallistumismaksu
Tutustu POKEn
koulutustarjontaan:
www.poke.fi

•

Opiskellaan se, mitä tarvitaan
tutkinnon osan tai koko
tutkinnon suorittamista varten.
Toteutus lähi-, etä- ja verkkoopetuksena / opiskeluna.
Työelämässä oppiminen
tapahtuu yrityksessä, myös
näyttö oikeissa työelämän
tilanteissa

•
•

työpaikkaohjaajan ja -arvioijan
työpanos
palkka, mikäli kyseessä
oppisopimus
koulutus on maksullista:
osallistumismaksun kustantaa
joko opiskelija itse tai hänen
työnantajansa

•
•
•

Opiskellaan se, mitä tarvitaan
tutkinnon osan / tutkinnon
suorittamista varten
Toteutus lähi-, etä- ja verkkoopetuksena / opiskeluna.
Työelämässä oppiminen
tapahtuu yrityksessä, myös
näyttö oikeissa työelämän
tilanteissa

•
•
•

palkka (työ- tai
oppisopimussuhde) /
aikuiskoulutustuki opintovapaan
ajalta
työttömyysetuus ja kulukorvaus
työvoimakoulutuksissa
työttömyysetuus omaehtoisissa
koulutuksissa →
harkinnavarainen (yli 25 v.)
Kela: opintotuki/kuntoutusraha

palkka (työ- tai oppisopimus)
työttömyysetuus →
harkinnanvarainen (yli 25 v.)
aikuiskoulutustuki, jos sen ehdot
täyttyvät tai opintotuki

Koulutukset

Koulutuksen kustannusten
jakautuminen

Opiskelun muodot

Opiskelijan toimeentulo

Kortti- ja
sertifiointikoulutukset

•

•

•

osallistumismaksun kustantaa
opiskelija itse, yritys tai TEtoimisto

(Yritys, ELY ja oppilaitos):
•
•
•

•

Kustannusten jakautuminen,
katso tuotteet:
https://bit.ly/2Kv4pf9

•
•

•

Asiakas tai yritys / organisaatio:
oppisopimuskoulutus maksuton
palkka, jos työsuhde tai
oppisopimus

•
•

Rekrykoulutus
Täsmäkoulutus
Muutoskoulutus

Muu lyhytkestoinen
ammattillinen koulutus

•
•

•

Yhteishankintakoulutukset

•

lähiopiskelu: määritellyt sisällöt,
materiaaliin perehtyminen

Lähiopetus työn ja tarpeiden
mukaan
Etäopiskelu, verkko-opiskelu
Työelämässä oppiminen
rektytoivassa tai uusiutuvassa
yrityksessä

•

Lähi-, etä- ja verkko-opiskelu
Tarvittaessa työelämässä
oppimisen jaksoja

•

•

•

palkka, mikäli työ- tai
oppisopimus
työttömyysetuus
muu toimeentulo

Täsmä- ja muutoskoulutuksessa
palkka
Rekrykoulutuksessa
työttömyysetuus + kulukorvaus
koulutuksen ajalta

työttömyysetuus
(harkinnanvarainen)
muu toimeentulo

