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Työpaikkasuomen ja työpaikkaruotsin
koulutuspalvelut ovat osa laajaa
palveluvalikoimaa, jolla tuetaan sekä
työperäistä maahanmuuttoa että
maahanmuuttajien työllistymistä.
#TalentBoost

(Työ- ja elinkeinoministeriö,
yhteishankintakoulutusten
soveltamisohjeen muutos 10.7.2020)
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https://tem.fi/talent-boost


Mistä palvelussa on kysymys?

• Työpaikkasuomi on yrityksen ja työ- ja
elinkeinohallinnon yhdessä hankkima
ja rahoittama kielikoulutus. Koulutus
lisää maahanmuuttaneen työntekijän
ammatillista osaamista edistämällä
hänen ammatissa tarvitsemaansa
suomen kielen taitoa.

• Koulutus räätälöidään yrityksen ja
työntekijöiden tarpeiden mukaan.

• Koulutuksen sisältö, tavoitteet, kesto,
toteutusmuoto ja jaksotus sovitaan
yrityksen toiveiden mukaisesti.

• Esimerkkejä sisällöstä:
• Ammattisanasto
• Asiakaspalvelutilanteet
• Työturvallisuusohjeet
• Työpaikan viestintätilanteet

• Koulutuksen kesto voi olla 70 tunnista
hyvinkin laajaan kokonaisuuteen.
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Kenelle palvelu on tarkoitettu?

• Yrityksille ja työnantajille yksityisellä ja
julkisella sektorilla toimialasta
riippumatta
• erityisesti työvoimapula-aloille sekä

niille toimialoille, joilla työskentelee
merkittävästi ulkomaista työvoimaa

• Pienille, keskisuurille ja suurille
yrityksille

• Koulutus voidaan järjestää
• yrityksen nykyiselle henkilöstölle

TäsmäKoulutuksena
• yritykseen rekrytoitaville uusille

työntekijöille RekryKoulutuksena ja
• yrityksestä

irtisanotuille/lomautetuille
henkilöille MuutosKoulutuksena
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Missä palvelu on saatavilla?

• Työpaikkasuomi on saatavilla
kaikkialla Suomessa Ahvenanmaata
lukuun ottamatta. Työpaikkasuomen
lisäksi Kaakkois-Suomessa on
saatavilla myös Työpaikkaruotsi.

• Kyseessä on harkinnanvarainen
palvelu. Palvelun myöntää TE-hallinto
työnantajan esityksestä.

• Työnantaja maksaa osan koulutuksen
kokonaiskustannuksista.

• Maksuosuudet ovat
‒ TäsmäKoulutuksessa 30 – 50%
‒ RekryKoulutuksessa 30%
‒ MuutosKoulutuksessa 20%

• Yhteishankinnan rahoitusosuudet TE-
palveluiden sivuilla.
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https://www.te-palvelut.fi/fi/erikoissivut/yhteishankinta-rahoitus


Hintaesimerkki

• Koulutuksen laajuus 70 tuntia; hinta
per ryhmä
• Pieni yritys maksaa 30%

kustannuksista eli noin 2 800
euroa

• Keskisuuri yritys maksaa 40%
kustannuksista eli noin 3 700
euroa

• Suuri yritys maksaa 50%
kustannuksista eli noin 4 600
euroa

• HUOM! Hintaesimerkki on laskettu
hintakeskiarvon mukaan! Hinnat
vaihtelevat ryhmäkoon ja
kouluttajan mukaan ja koulutuksen
tarkka hinta vahvistetaan
työnantajalle ennen koulutuksen
hankintasopimuksen laatimista.

• Hinnat ilmoitettu
arvonlisäverottomina.

• Ryhmän koko tarpeiden mukaan 1 – 3
hlö, 4 – 9 hlö tai 10 hlö ja enemmän.
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Miten palvelun saa käyttöön?

• Yritys ottaa yhteyttä paikalliseen ELY-
keskukseen tai TE-toimistoon.

• Työnantaja tekee esityksen
yhteishankintakoulutuksesta
sähköistetyllä lomakkeella.

• ELY-keskus/TE-toimisto käsittelee
työnantajan esityksen ja tekee
päätöksen tuen myöntämisestä
koulutukseen.

• Työnantaja voi valita itselleen
sopivimman palveluntuottajan
sopimuskouluttajarekisteriin
hyväksytyistä palveluntuottajista.

• Palveluntuottajien yhteystiedot saa
ELY-keskukselta/TE-toimistosta.

• Palvelualusta.fi - verkkosivustolta
löytyvät palveluntuottajien kuvaukset
ja hinnat.
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https://asiointipalvelu.ahtp.fi/forms/2628047/fill
https://palvelualusta.fi/
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AAC Global

Arffman Finland Oy

Better Business international Communication Finland Oy

Entry Education Oy

Galimatias Concept Oy Ab

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Spring House Oy

Valmennuskeskus Public

Y4 Works Oy

Työpaikkasuomen sopimuskouluttajat itäisellä
alueella:



Työpaikkaruotsin sopimuskouluttaja Kaakkois-
Suomessa:
• Better Business international Communication Finland Oy
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Hyödyllisiä linkkejä
• RedLynx (Ubisoft) koki Työpaikkasuomen tärkeänä henkilöstönsä integroimiseksi

Suomeen, katso video YouTubesta.

• Tietoa yhteishankintakoulutuksista ELY-keskuksen sivuilla.
• Talent Boost Finland
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https://www.youtube.com/watch?v=ew8xive709A&t=1s
https://www.ely-keskus.fi/yhteishankintakoulutus
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/ohjelmat/talent-boost


Lisätietoja:

Kaakkois-Suomi:

Ira Ronkainen,
ira.ronkainen@ely-keskus.fi,
p. 0295 029 064

Heli Sydänmaanlakka,
heli.sydanmaanlakka@te-
toimisto.fi, p. 0295 042 193
Joonas Honkimaa,
joonas.honkimaa@te-
toimisto.fi, p.  0295 042 304
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