HENKILÖASIAKKAAN PALVELUPOLKU TYÖHÖN,
KOULUTUKSEEN JA KUNTOUTUKSEEN
Saarijärven alueen työllisyystoimijat

SAARIJÄRVEN ALUEEN TYÖLLISYYSTOIMIJAT
Saarijärven kaupunki, Sivulantie 11
Tarjoamme henkilökohtaista maksutonta neuvontaa, opastusta, ohjausta kaikille työtä ja
opiskelumahdollisuuksia hakeville sekä työntekijöitä rekrytoiville yrityksille ja työnantajille.
Työllisyyspalvelut





Tarjoaa ohjausta, neuvontaa ja tukea työllistymiseen, työllistämiseen ja kouluttautumiseen.
Kohderyhmänä kaikki kuntalaiset, erityisesti työttömät työnhakijat ja alueen työllistävät
yritykset.
Palvelu sisältää väyliä työhön kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilun ja palkkatuen avulla
sekä rekrytointitukea paikallisille työnantajille.
Asiakkaaksi suoralla yhteydenotolla tai verkostojen kautta

Yhteystiedot
Anna-Marja Tamminen, työllisyyskoordinaattori, DuuniStep-hanke puh. 044 4598 209
anna-marja.tamminen@saarijarvi.fi
Anu Vesisenaho, asiakasneuvoja, Saarijärven Ohjaamokoordinaattori puh. 044 4598 247
anu.vesisenaho@saarijarvi.fi
Pauli Lahti, työnjohtaja puh. 044 4598 287
pauli.lahti@saarijarvi.fi

Virta-ryhmä/Kierrätyskeskus





Kuntouttavan työtoiminnan Virta-ryhmä Saarijärven kierrätyskeskuksessa tarjoaa
kuntouttavaa työtoimintaa, toimintakykyä ylläpitävää toimintaa
Kohderyhmänä pitkään työttömänä olleet tai arjen- ja elämänhallinnan tukea tarvitsevat
Palvelu sisältää Kierrätyskeskuksen työtoiminnan työtehtäviä, jotka suunnitellaan
yhteistyössä asiakkaan kanssa
Asiakkaaksi aktivointi- tai palvelusuunnitelman TE-palveluiden ja/tai Saarikan
aikuissosiaalityön kautta

Yhteystiedot
Maria Vesamäki, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Kierrätyskeskuksessa puh. 044 4598
284
maria.vesamaki@saarijarvi.fi
Paula Kauppinen, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja Kierrätyskeskuksessa puh. 044 4598
264
paula.kauppinen@saarijarvi.fi

Etsivä nuorisotyö





tarjoaa apua elämänhallintaan ja itsenäistymiseen liittyvissä kysymyksissä
kohderyhmänä 15 – 29-vuotiaat nuoret
palvelu tukee nuorta koulutukseen tai työelämään siirtymisessä
tapaamispaikat sovittavissa

Yhteystiedot
Sini Reiman, etsivä nuorisotyöntekijä puh. 044 4598 400
sini.reiman@saarijarvi.fi
Sanna Vartiainen, etsivä nuorisotyöntekijä puh. 044 4598 401
sanna.vartiainen@saarijarvi.fi

Saarikka, Sivulantie 11
Aikuissosiaalityö





Tarjoaa sosiaalipalveluita työllistymisen edistämiseksi mm. kuntouttavaa työtoimintaa ja
palveluohjausta sekä työ- ja toimintakyvyn arvioimista
Kohderyhmänä työmarkkinoille suuntaavat sosiaalipalveluja tarvitsevat asiakkaat
Palvelu sisältää henkilökohtaista ja tavoitteellista ohjausta ja neuvontaa sekä tukea arjen
osallisuuteen, työelämätaitojen vahvistamiseen ja elämänhallintaan
Asiakkaaksi itse hakeutumalla tai Kelan, TE-toimiston, tai Ohjaamon kautta

Yhteystiedot
Sari Kaihlamäki, sosiaaliohjaaja puh. 040 7104 097
sari.kaihlamaki@saarikka.fi
Kirsi Miettinen, sosiaalityöntekijä puh. 044 4597 841, soittoaika klo 9-10
kirsi.miettinen@saarikka.fi
Tuula Juurakko, sosiaalityöntekijä puh. 044 4598 325, soittoaika klo 9-10
tuula.juurakko@saarikka.fi
Leena Korpi, sosiaalityöntekijä puh. 044 4598 324, soittoaika klo 9-10
leena.korpi@saarikka.fi

Vammaispalvelut (toimintakeskukset)



Tarjoaa työ- ja päivätoimintaa erityisryhmille. Toimintakeskuksissa voit tutustua erilaisiin
työtehtäviin ja vahvistaa työelämätaitoja.
Kohderyhmänä kehitysvammaiset, vammaiset, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat sekä
kuntouttavaa työtoimintaa tarvitsevat




Palvelu sisältää arjen ja elämänhallinnan tukemista, työelämätaitojen opettelua, sosiaalisten
taitojen vahvistamista, työ- ja toimintakyvyn arviointia
Asiakkaaksi Saarikan Vammaisten palveluohjaajan, mielenterveys- ja päihdekuntoutujien
palveluohjaajan tai sosiaaliohjaajan kautta

Yhteystiedot
Minna Vehviläinen, vammaisten palveluohjaaja puh. 044 459 8214
minna.vehvilainen@saarikka.fi
Jaakko Kangas, sosiaalityöntekijä puh. 044 459 8323
jaakko.kangas@saarikka.fi

Visio-säätiö, Rentontie 7
Yksilöllistä ja tavoitteellista työpajatoimintaa, tukea ja ohjausta kaikissa elämäntilanteissa.






Tarjoaa työpajatoimintaa, yksilö- ja ryhmävalmennuksia, työkokeilua, kuntouttavaa
työtoimintaa ja sosiaalista kuntoutusta
Kohderyhmänä pitkään työttöminä olleet työnhakijat, opiskelijat, alanvaihtajat, kuntoutujat,
vailla ammatillista koulutusta olevat nuoret työttömänä olleet tai arjen- ja elämänhallinnan
tukea tarvitsevat
Palvelu sisältää henkilökohtaista ja tavoitteellista ohjausta ja tukea työelämään, opintoihin,
kuntoutukseen tai terveydellisiin selvityksiin
Asiakkaaksi suoralla yhteydenotolla tai verkostojen kautta

Yhteystiedot
Pekka Nieminen, toiminnanjohtaja puh. 0400 809 013
pekka.nieminen@saarijarvi.fi
Paula Tuomi, Starttipajan ohjaaja, työ- ja yksilövalmentaja puh. 040 8413 946
paula.tuomi@saarijarvi.fi
Hannele Nieminen, työ- ja yksilövalmentaja, kuntouttavan työtoiminnan vastuuohjaaja puh.
040 5047 179
hannele.nieminen@saarijarvi.fi
Sinikka Peltoaho, Pylkönpajan vastaava ohjaaja puh. 040 5627 711
pylkonpaja@saarijarvi.fi
Timo Kuusinen, ulkotyöryhmän ohjaaja sekä puu- ja rakennusosasto puh. 040 8413 945
timo.kuusinen@saarijarvi.fi

Kehräkumppanit ry., Kauppakatu 8 (2. kerros)
Autamme työllistymisessä ja työkyvyn selvittämisessä. Saat apua alkuun pääsemiseksi ja
ohjausta oikeaan paikkaan, jos olet kiinnostunut opiskelemisesta tai yrittäjyydestä. Alueen
yritysten (työkohteet) neuvonta ja tuki työllistämiseen liittyvissä asioissa.





Tarjoaa henkilökohtaisia polkuja kohti työtä
Kohderyhmänä pitkään työttömänä olleet työnhakijat sekä osatyökykyiset henkilöt
Palvelu sisältää apua työllistymiseen ja työkyvyn selvittämiseen, tukea koulutukseen tai
yrittäjyyteen siirtymisessä sekä tukea palkkatukityöllistymiseen
Asiakkaaksi TE-toimiston, sosiaalitoimen tai työllisyystoimijoiden kautta tai suoralla
yhteydenotolla

Yhteystiedot
Heli Ihanainen, OTE 2 -työllistämishanke puh. 045 2766 211
heli.ihanainen@kehra.net
Riikka Oikari, OTE 2 -työllistämishanke puh. 045 2766 210
riikka.oikari@kehra.net
Tepu Niskanen, OTE 2 -työllistämishanke puh. 045 2631 363
tepu.niskanen@kehra.net

DuuniStep-hanke
Yhteystiedot
Anna-Marja Tamminen, työllisyyskoordinaattori, DuuniStep-hanke puh. 044 4598 209
anna-marja.tamminen@saarijarvi.fi
Anja Rein, Saarijärven kaupunki, palveluohjaaja puh. 044 4598 308
anja.rein@saarijarvi.fi
Anna-Maija Koskenlahti, Poke, Opinto-ohjaaja puh. 040 0351 516
anna-maija.koskenlahti@poke.fi
Pirkko Pinola, Poke, Ura- ja opinto-ohjaaja puh. 040 4673 205
pirkko.pinola@poke.fi

Saarijärven Ohjaamo, Sivulantie 11, tiistaisin klo 12-15
Saarijärven Ohjaamo on kaikille alle 30-vuotiaille saarijärveläisille tarkoitettu paikka, jossa
saa apua ja tukea maksuttomasti monenlaisiin asioihin. Autamme niin opiskeluun,
työllistymiseen, asumiseen kuin rahaankin liittyvissä asioissa!

Yhteystiedot
puh. 044 4598 311, WhatsApp, ohjaamo@saarijarvi.fi

Saarijärven Työttömät Ry, Paavontie 17
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia työttömyyden vähentämiseksi ja poistamiseksi,
työttömien toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin
kohottamiseksi. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää työttömien omaehtoista
toimintaa asemansa parantamiseksi, harjoittaa työttömien neuvontapalvelua ja tiedotus- ja
julkaisutoimintaa sekä järjestää työttömien iltama- ja informaatiotilaisuuksia, harrastus-,
virkistys-, opinto-, urheilu- ja raittiustoimintaa.
Yhteystiedot
Tapio Liimatainen puh. 040 5478 894 / 040 1980 884

Osuuskunta Värkkäys
Yhteystiedot
Koordinaattori Pia Reipas puh. 0400 540560

Saarijärven yrityspalvelut, Sivulantie 11
Autamme aloittavia yrittäjiä, tuemme yritysten kehitystä ja tiedotamme saarijärveläisestä
osaamisesta. Toimimme eri tahojen välimaastossa verkostojen luojana ja kumppanuuksien
solmijana, ja meille onkin tärkeää rakentaa Saarijärvestä mielikuva vireänä, innovatiivisena
ja yrittäjämyönteisenä kaupunkina.
Yhteystiedot
Jyrki Rahkonen, elinkeinojohtaja puh. 040 5815 964
jyrki.rahkonen@saarijarvi.fi
Tiina Toivonen, yritysneuvoja puh. 044 4598 300
tiina.toivonen@saarijarvi.fi

TYÖLLISTYMISTÄ TUKEVAT PALVELUT
Apua työpaikan hakemiseen
Saat apua työhakemuksen ja ansioluettelon tekemiseen sekä päivittämiseen.
Neuvomme myös sähköisessä työnhaussa (esim. hakemus työnantajan nettisivuilla).
Saarijärven kaupungin työllisyyspalvelut
Kehräkumppanit ry, OTE 2-hanke
Visio-säätiö

Avoimet työpaikat
Työpaikkoja voit hakea ja etsiä useita eri kanavia käyttäen: suoralla yhteydenotolla yrityksiin, lehtiilmoituksista, internetin työpaikkasivustoilta, yritysten verkkosivuilta, rekrytointitapahtumista ja
messuilta sekä verkostojen ja tuttavien kautta.
TE-toimistoon avoimeksi ilmoitetut työpaikat
Saarijärven kaupungin avoimet työpaikat
Saarikan avoimet työpaikat
Lisätietoa kaupungin tarjoamista kesätyöpaikoista

Voit kysyä avoimia työpaikkoja myös suoraan työllisyystoimijoilta:
Saarijärven kaupungin työllisyyspalvelut
Etsivä nuorisotyö
Kehräkumppanit ry, OTE 2-hanke
Visio-säätiö

TE-palvelut
Palkkatuki
Työkokeilu
Uravalmennus

Työhönvalmennus
Työhönvalmentaja
Starttiraha
Tukea osatyökykyiselle

Palkkatuetut työpaikat
TE-toimisto tukee työttömien työnhakijoiden työllistymistä palkkatuella. Palkkatuki on rahallinen
tuki työnantajalle. Tiedustele omaa palkkatukimahdollisuuttasi TE-palveluista.
Palkkatuettuja työpaikkoja voit kysyä mm:
Saarijärven kaupungilta
Kehräkumppanit ry:n OTE 2-hanke
Visio-säätiöltä

Työkokeilu
Työpaikalla toteutettavassa työkokeilussa voit selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojasi tai
mahdollisuuksiasi palata työmarkkinoille. Työkokeilu on mainio mahdollisuus tutustua työpaikkaan
sekä näyttää omaa osaamistasi työnantajalle. Voit tiedustella työkokeilumahdollisuutta TEpalveluista. Sinulle soveltuvan työkokeilupaikan etsimisessä sinua auttavat Saarijärven
työllisyystoimijat.
Saarijärven kaupunki
Etsivä nuorisotyö
Kehräkumppanit ry:n OTE 2-hanke
Visio-säätiöltä

Työvalmennus
Työvalmennuksen tavoitteena on tukea valmentautujan arjen- ja elämänhallintaa sekä parantaa
valmiuksia hakeutua koulutukseen tai työelämään. Valmennus suunnitellaan aina valmentautujan
tarpeen mukaan.

Työvalmennusta Saarijärvellä tarjoavat:
Saarijärven kaupungin työllisyyspalvelut
Visio-säätiö

Palvelut alle 30-vuotiaille nuorille työnhakijoille
Etsivä nuorisotyö
Etsivä nuorisotyö auttaa sinua 15-29 –vuotias nuori erilaisissa omaan elämään ja itsenäistymiseen
liittyvissä asioissa. Saat apua mm. työnhakemiseen, opiskeluun ammatinvalintaan, asumiseen,
asevelvollisuuteen liittyvissä asioissa.

Ohjaamo
Ohjaamo on kaikille alle 30-vuotiaille tarkoitettu palvelu, josta saa apua ja tukea muun muassa
opiskeluun, työllistymiseen ja asumiseen liittyen. Ohjaamon neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat
ilmaisia ja paikalle voit tulla ilman ajanvarausta. Ohjaamo palvelee Saarijärven kaupungintalolla,
Sivulantie 11 tiistaisin klo 12 – 15. Ohjaamon palvelupuhelin 044 4598 311.
Saarijärven Ohjaamossa palvelevat TE-toimisto, Saarikan sosiaalipalvelut, Visio-säätiö, Poke,
Etsivä nuorisotyö, Saarijärven kaupungin työllisyyspalvelut sekä Kela.

Starttipaja
Starttipaja tarjoaa monipuolista ryhmätoimintaa. Starttipaja on tarkoitettu alle 30-vuotiaille nuorille
aikuisille, jotka ovat vailla työtä tai ammatillista koulutusta. Starttipajaan hakeudutaan etsivän
nuorisotyön, sosiaaliohjaajan tai aikuissosiaalityöntekijöiden kautta.

Kotouttamis- ja maahanmuuttajapalvelut
Ohjaus palveluihin Anna-Marja Tamminen puh. 044 4598 209, anna-marja.tamminen@saarijarvi.fi
https://www.saarijarvi.fi/welcome-saarijarvi/services-immigrants
https://www.saarijarvi.fi/welcome-saarijarvi/work-and-entrepreneurship

Yrittäjyyteen tukeminen
Saarijärven kaupungin yrityspalvelut
Saarijärven kaupungin yrityspalvelut neuvoo sinua yrityksen perustamisessa ja on myöhemmin
tukenasi yrityksen kehittämisessä.

Kehräkumppanit ry
Jos olet kiinnostunut työllistämään itsesi yrittäjämäisesti, saat neuvoja alkuun pääsemiseksi.
Pohdimme kanssasi yrittämiseen liittyviä kysymyksiä ja autamme suunnitelmasi työstämisessä.
Vastaamme ensisijaisesti kevytyrittäjyyteen ja osuuskuntatoimintaan liittyviin kysymyksiin.

KOULUTUS JA OSAAMINEN
Lisää osaamistasi! Opiskele tutkinto, tutkinnon osa tai päivitä osaamistasi lupakorttikoulutuksella.
Opiskelu on tänä päivänä joustavaa, henkilökohtaiseen suunnitelmaan perustuvaa ja
työelämälähtöistä.

Kysy neuvoa oman opintopolkusi suunnitteluun
Saarijärven kaupungin työllisyysyksikkö
Etsivä nuorisotyö
Ohjaamo
Ammatinvalinta- ja uraohjaus, TE-toimiston psykologi
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Tutkinnon suorittaminen
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Gradia
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Oppisopimus
Työvoimakoulutukset
Opintopolku
Koulutus.fi

Muu koulutus
Kansalaisopisto
Työvoimakoulutukset
Ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (Valma)
Avoimet ammatilliset opinnot
Avoin ammattikorkeakoulu
Avoin yliopisto

Opintojen rahoitus
https://opintopolku.fi/wp/valintojen-tuki/opintojen-rahoitus/
Nuorten opintojen rahoitus
Aikuiskoulutuksen rahoitus
Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna
Tuet, etuudet ja opintojen rahoitus

Ammatillinen valmennus
Ammatillinen valmennus on joustavaa ja lyhytkestoista osaamistarpeiden perusteella tiettyihin
tehtäviin kohdennettua osaamisen lisäämistä. Ammatillista valmennusta tarjotaan DuuniStep –
hankkeen asiakkaille vuoden 2020 loppuun saakka.

TYÖKYKY JA HYVINVOINTI
TYÖKYKYÄ JA HYVINVOINTIA SEKÄ ARJEN- JA ELÄMÄNHALLINTAA
TUKEVAT PALVELUT
Aikuissosiaalityöntekijät
Sosiaalityöntekijät antavat ohjausta ja neuvontaa myös työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä.
Jos olet kiinnostunut kuntouttavasta työtoiminnasta, sosiaalisesta kuntoutuksesta tai jos sinulla on
haasteita taloudellisessa tilanteessa.
Saarikan aikuissosiaalityöntekijät

Kuntouttava työtoiminta
Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu sinulle, joka olet ollut pitkään työttömänä tai olet muutoin
haastavassa työmarkkinatilanteessa. Kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu, jonka
tarkoituksena on parantaa työ- ja toimintakykyäsi sekä paluutasi avoimille työmarkkinoille.
Kuntouttavan työtoiminnan kesto ja sisältö suunnitellaan henkilökohtaisen tilanteen sekä tarpeen
mukaan.
Lisätietoja saat Saarikan aikuissosiaalityöntekijöiltä ja sosiaaliohjaajalta
Kuntouttavan työtoiminnan paikkoja Saarijärvellä tarjoavat mm.
Saarijärven kaupunki / Virta-ryhmä
Visio-säätiö
Saarikan eri toimipisteet

Sosiaalinen kuntoutus
Tarkoitettu sinulle, joka tarvitset tukea ja keskustelukumppania elämän solmukohdissa. Tämä voi
olla sopiva palvelu sinulle, ennen kuin olet valmis työhön tai opiskeluun. Sosiaalinen kuntoutus voi
olla yksilö- tai pienryhmätoimintaa.
Lisätietoja antaa Saarikan aikuissosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaaja

Työttömien terveystarkastus
Tarkoituksena on selvittää terveydentilaasi sekä tukea ja kannustaa sinua huolehtimaan
hyvinvoinnistasi ja työkyvystäsi myös työttömyyden aikana. Terveydenhoitaja ohjaa sinut

tarvittaessa edelleen lääkäriin, fysioterapeutin, psykologin tai muun erityistyöntekijän vastaanotolle.
Työttömänä työnhakijana sinulla on mahdollisuus käydä terveydenhoitajan vastaanotolla
terveystarkastuksessa, jos edellisestä terveystarkastuksesta on kulunut yli kolme vuotta tai olet
huolissasi jostakin terveydentilaasi liittyvästä asiasta tai TE-toimiston työntekijä, sosiaalityöntekijä,
palveluohjaaja tai jokin muu asioitasi hoitava taho suosittelee sinulle terveystarkastusta.
Lisää tietoa terveydenhoitaja Paula Mäkiseltä. Varaa aika p. 044 4598544, soittoaika ma – pe
klo 8.00 – 8.30.
paula.makinen@saarikka.fi

Työ- ja toimintakyvyn kartoittaminen työtehtävissä
Sinulla voi olla jokin sairaus tai vamma, muu fyysinen tai psyykkinen pulma, joka vaikuttaa siihen,
millaista työtä voit tehdä. Usein työn tekeminen on näistä asioista huolimatta mahdollista, vaikka
osa-aikaisesti. Voimme arvioida työn vaativuutta ja työntekijän valmiutta työhön ja etsiä sinulle
sopivaa työtä.
Työ- ja toimintakyvyn kartoittamista työtehtävissä tekee:
Kehräkumppanit ry/OTE 2-hanke
Saarijärven kaupunki, kuntouttavan työtoiminnan ryhmät
Visio-säätiö

Erityisryhmien työ- ja päivätoiminta
Erityisryhmien työ- ja päivätoimintaa eli osallisuutta edistäviä palveluita tarjotaan Saarikan
toimintakeskuksissa. Työtoiminnalla tavoitellaan työllistymistä palkkatyöhön. Työtoiminnassa
sinun on mahdollista harjoitella ja vahvistaa työelämätaitoja, voit harjoitella erilaisia työtehtäviä,
saat tukea ja ohjasta sinulle sopivan työn etsimisessä ja tukea ja ohjausta työn suorittamisessa.
Päivätoiminnan tarkoituksena on tukea asiakkaan itsenäistä elämää ja edistää sosiaalista
vuorovaikutusta. Päivätoiminnassa saat vaihtoehtoja mielekkääseen arkeen ja vahvistat
arkielämässä tarvittavia taitoja.
Saarikan vammaispalveluiden osallisuutta edistäviin palveluihin ohjaudutaan Saarikan
vammaisten palveluohjaajan kautta.

LUE LISÄÄ ARJEN JA ELÄMÄNHALLINNAN TUESTA

Toimeentulo
Kelan maksamat etuudet
Työttömyyden perusteella maksettavat etuudet
Opintoihin liittyvät etuudet
Sivutoiminen opiskelu työttömyysetuudella

Velkaneuvonta
Keski-Suomen talous- ja velkaneuvonta ja Keski-Suomen oikeusapu
Talous- ja velkaneuvonnan sähköinen asiointipalvelu

Velkaneuvontaan ohjaaminen
Saarikan aikuissosiaalityö
Visio-säätiö

Päihteettömyyteen tukeminen
Saarikka / aikuissosiaalityö, päihdetiimi
Visio-säätiö

Mielenterveyspalvelut
Saarikka
Kelan kuntoutuspsykoterapia
https://oivamieli.fi/index.php
https://www.mielenterveystalo.fi/

Kuntoutus
Ammatillinen kuntoutus
Työeläkekuntoutus
Lääkinnällinen kuntoutus
Koulutuskokeilu

Terveydestä ja osaamisesta huolehtiminen
Kuntoutusportti- kuntoutuksen ajankohtaistietoa

LINKKEJÄ
Te-palvelut
Oma asiointi
Keski-Suomen te-toimisto
Vinkkejä työnhakuun
Palkkatuki

Työnhaku
Te-palveluun ilmoitetut avoimet työpaikat
Monster
Oikotie
Duunitori
Indeed
Kuntarekry
Valtiolle.fi
Eezy
Barona
Staffpoint
Työmarkkinatori
Kun koulu loppuu
Tutustu työelämään ja tienaa-kesätyöharjoittelu

Koulutus
Opintopolku

Ammatilliset opinnot
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto
Gradia
Jyväskylän palvelualan opisto
Jyväskylän Kristillinen opisto
Karstulan Evankelinen opisto
Ammattiopisto Spesia
Sedu
Tampereen seudun ammattiopisto
Sasky
Järviseudun ammatti-instituutti
Savon ammattiopisto
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto

Ammattikorkeakoulut
Centria ammattikorkeakoulu
Diakonia-ammattikorkeakoulu
HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu
Humanistinen ammattikorkeakoulu
Hämeen ammattikorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
Kajaanin ammattikorkeakoulu
Karelia-ammattikorkeakoulu

Lab-ammattikorkeakoulu
Lapin ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Oulun Ammattikorkeakoulu
Poliisiammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Savonia-ammattikorkeakoulu
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Turun ammattikorkeakoulu
Vaasan ammattikorkeakoulu
Yrkeshögskolan Arcada
Yrkeshögskolan Novia

Yliopistot
Aalto-yliopisto
Helsingin yliopisto
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Lapin yliopisto
Lappeenrannan-Lahden teknillinen ylipisto LUT
Maanpuolustuskorkeakoulu
Oulun yliopisto
Svenska Handelshögskolan
Taideyliopisto

Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Vaasan yliopisto
Åbo Akademi

Muu koulutus
Kansanopistot
Työvoimakoulutus
Haussa oleva työvoimakoulutus
Saarijärven Kansalaisopisto

Kela
Työttömyyskassojen yhteisjärjestö
Työsuojelu
Suomi.fi
Yritys-Suomi
Yleissitovat työehtosopimukset

