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Työssäoppijat

ELY/TEM + yritys VOS

EDUFUTURA YHTEISTYÖ JATKUVA OPPIMINEN | HENKILÖSTÖN
OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

OPPISOPIMUS TÖIHIN MEILLEREKRYKOULUTUS

Gradia

osaajia akuuttiin
rekrytointitarpeeseen

työnantajan kanssa
yhteistyössä suunniteltu
täsmäosaajia tarjoava
koulutus 10-120 pv

v. 2021 Gradia kouluttaa
yrityksiin n. 100 eri alojen
osaajaa Rekry-
Koulutuksen avulla 

Työvoimakoulutus
MUUT REKRYTOINTIA
TUKEVAT PALVELUT

rekrytointiin, täsmä-
koulutukseen, sitouttamiseen

työelämälähtöinen tapa
suorittaa tutkinto / tutkinnon
osa

perustuu työsopimukseen,
väh. 25h/vko

v. 2021: 1235 oppisopimusta,
joista 26% rekrytoivia (321)

Yritys
Gradia

Yritys
Gradia

Yritys

tutkinnot ja tutkinnon osat

työelämälähtöiset
       ammatilliset kapasiteetti-
       koulutukset 

yritysyhteistyö -
työssäoppimispaikat

Gradialla haussa tällä
hetkellä 56 eri alojen
työvoimakoulutusta

Duuni Gradia -
rekrytointipalvelu

vierailut oppilaitoksessa

sesonkitorit

yhteinen some-viestintä (FB,
LinkedIn)

vetovoimaa yrityksiin
monimuotoisella
oppilaitosyhteistyöllä

POLUTUKSET / POLUTTUVAT PALVELUT

VOS/TE-palkkatuki + kunnat VOS/TEM/ELY

N. 46 000 opiskelijaa (8500 JAMK, 14 500 JYU, 23 000 GRADIA)

 MUUT YHTEISTYÖVERKOSTOT

 - ratkaisuja osaajapulaan

TYÖNANTAJAYRITTÄJÄN TUKIPALVELUT

koulutus- ja työperäinen maahanmuuttoAKATEMIA



Etsitkö osaavia
työntekijöitä?

RekryKoulutuksen avulla voit
kouluttaa juuri sellaisia osaajia kuin
yrityksesi tarvitsee!

RekryKoulutuksen tavoitteena on vastata nopeasti
yrityksesi rekrytointitarpeisiin ja helpottaa osaavan
työvoiman saatavuutta. Koulutus suunnitellaan ja
toteutetaan yhteistyössä työnantajan, Gradian sekä
Keski-Suomen TE-toimiston kanssa. Koulutuksen
sisällöt räätälöidään joustavasti yrityksen
osaamisvaatimusten mukaan. RekryKoulutuksen
hyväksytysti suorittaneet ja soveltuvuutensa
työtehtäviin osoittaneet työllistyvät yrityksen
palvelukseen.

gradia.fi



Työnantaja valitsee koulutukseen osallistuvat
yhteistyössä TE-palveluiden kanssa. Koulutettavien
tulee olla työttömiä tai työttömyysuhan alaisia, joiden
työnhaku TE-palveluissa on voimassa. Koulutuksen
pääpaino on työssäoppimisessa, teoriaopintojen
osuuden ollessa vähintään 30 % koko toteutuksesta.
Koulutuspäivät toteutetaan työnantajan tarpeiden
mukaisesti yhteisesti sovitussa aikataulussa.
Koulutukseen kuuluvasta opiskelun ohjauksesta ja
seurannasta vastaa Gradia.

RekryKoulutuksen faktat

Ajankohta: Sopimuksen mukaan
Koulutuspaikka: Työnantajan kanssa sovitulla tavalla 
Kesto: 10–120 päivää.
Kustannukset: Työnantaja maksaa koulutuksesta 30 %:
tekniikan aloilla maksuosuus on 36 € ja ei-teknisillä
aloilla 28,50 € (pv/opiskelija + alv 24%).
Keski-Suomen ELY-keskus rahoittaa loput. 

RekryKoulutuksen toteutus

Opi Gradialla ja 
vie osaamisesi 

työelämään! 

Ota yhteyttä!

Gradia-koulutuspalvelut Oy

Marko Saaranen
puh. 040 341 6374

marko.saaranen@gradia.fi



KOULUTTAUDU TYÖTÄ TEHDEN
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HANKI TUTKINTO 
TYÖPAIKALLA

 » osaaminen hankitaan pääasiassa 
työpaikalla, opiskellaan myös 
oppilaitoksessa ja verkossa

 » työtä tehdään vähintään 25 h/vk

 »  opiskelija on työsuhteessa ja saa palkkaa

 » työpaikalla opiskelijaa ohjaa 
työpaikkaohjaaja

 »  kesto perustuu opiskelijan 
henkilökohtaiseen osaamisen 
kehittämissuunnitelmaan (HOKS)

 »  osaaminen todistetaan näytöillä 

OPPISOPIMUS LYHYESTI

Haluatko ammatin tai lisäkoulutusta? 
Opitko parhaiten tekemällä? 
Oppisopimusopiskelu on käytännönläheistä 
opiskelua työpaikalla ja sopii kaikille 15 vuotta 
täyttäneille ja sitä vanhemmille. 

Oppisopimuskoulutuksella yhdistät opiskelun ja 
työnteon. Saat palkkaa ja työkokemusta samalla, kun 
suoritat tutkinnon tai sen osan. Voit suorittaa minkä 
tahansa ammatillisen tutkinnon oppisopimuksella. 
Koulutus räätälöidään juuri sinulle. 

Yli 160 eri 
tutkintoa

Oppisopimustoimija maksaa korvausta työnantajalle  
oppisopimusopiskelijan kouluttamisesta. 
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 » mieti missä haluat työskennellä ja mitä 
opiskella tai kysy oppisopimusopiskelun 
mahdollisuudesta nykyisessä työssäsi

 »  hae uutta työpaikkaa tai ehdota 
työnantajalle oppisopimusta

 » ota yhteyttä alueesi oppisopimustoimijaan, 
yhteystiedot sivulla www.oppisopimus.fi 

NÄIN PÄÄSET ALKUUN

TYÖKOKEMUSTA, 
KOULUTUSTA JA 
PALKKAA.

Voit suorittaa  
myös tutkinnon 
osia. 

Oppisopimustoimija maksaa korvausta työnantajalle  
oppisopimusopiskelijan kouluttamisesta. 

Ei pääsykokeita, ei hakuaikaa. 
Oppisopimusopiskelun voi aloittaa koska tahansa.
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HOIVA-AVUSTAJA

REKRYKOULUTUS + OPPISOPIMUS

RekryKoulutuksen kesto 60 pv, joista 18 pv

tietopuolista opetusta ja loput työssäoppimista

Lähiopetuksen suunnitelma: viikossa 1-2

teoriapäivää ja loput päivät töissä

palveluasumisessa tai kotihoidossa

RekryKoulutuksen jälkeen suorittamalla 2 tutkinnon

osaa oppisopimuksella (Kasvun ja osallisuuden

edistäminen, Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen

osaamisala, kesto 6-9kk) saavutetaan hoiva-

avustajan pätevyys

gradia.fi



 

Tietojärjestelmäperehdytys

Orientaatiopäivä ja lopetus2 pv

1 pv

Työskentely hoiva-avustajana palveluasumisen

yksikössä tai kotihoidossa

1 pv

Ammatillinen vuorovaikutus 1 pv

Aseptiikka1 pv
 

Ammattieettinen ja säädösosaaminen1 pv

Ergonomia ja työsuojelu2 pv

Hoitotaidot2 pv

Oman työkyvyn edistäminen2 pv

Hygieniaosaamiskoulutus 1 pv

Ikääntyneiden palvelujärjestelmä ja palvelujen käytön

ohjaus 

1 pv

Ensiapu 2 pv

Toiminnallisuuteen ohjaaminen

Mielekkään arjen edistäminen
1 pv

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä:

Krista Hanski

Asiakkuuspäällikkö

Gradia Jyväskylä / Työelämä- ja yrityspalvelut

Puh. 040 341 5191

krista.hanski@gradia.fi, www.gradia.fi



AKATEMIA
-ammattitaitoa arvostaen-

Yhteistyössä:



AKATEMIA
-ammattitaitoa arvostaen-

Tutkinnot
ja tutkinnon osat

Työssäoppijat

Yhteistyössä:

Lupakortit ja
lyhytkoulutukset

TäsmäKoulutusRekrytoinnit

Lähiesimiestyön
ammattitutkinto

Työturvallisuus

Tulityökortti

Ensiapukoulutukset

Trukin käytön
turvallisuus

Digikoulutus

Esimiesvalmennus

Kielikoulutus

Sähköturvallisuus

Tuotantotekniikan
ammattitutkinto

 

 

Polku
        työssäoppijoille

RekryKoulutus

PALVELUT JA
TOTEUTUSMALLIT

Yritys

Gradia
Yritys

Gradia

Yritys

Gradia

koulutusryhmä 1-10 hlö

yritys määrittelee mitä
koulutetaan ja miten
laajasti

koulutuksen ajankohta
räätälöidään yritykselle
sopivaksi

teoriaa sekä työssäoppimista

kesto 10-120 päivää

työllistyminen koulutuksen
päätteeksi

työnantajan maksuosuus
28,50€ tai 36€/pv/opiskelija

Oppisopimus

tutkintotavoitteista koulutusta

koulutuksen ajalta maksetaan
palkkaa

mahdollisuus suorittaa työn
ohessa tutkinnon osia tai koko
tutkinto

Kone- ja tuotanto-
tekniikan perustutkinto

Tuotantotekniikan
 erikoisammattitutkinto

Piirrustusten luku /
suunnittelijan ohjaus 

Työpaikkasuomi

Kielikoulutusta
maahanmuuttaja-
taustaisille
työntekijöille

Työnantajan
maksuosuus 30-
50%, ELY-keskus
rahoittaa loput



Gradian työelämäasiantuntijat yrityksesi tukena 

Gradia-koulutuspalvelut Oy

Gradia Työelämäpalvelut, puh. 040 341 5056, yrityksille@gradia.fi

Yhteishankintakoulutukset (Rekry-, Täsmä-
ja MuutosKoulutukset), lyhytkoulutukset,
lupakortit, räätälöidyt koulutukset yrityksille

Toimitusjohtaja
Marko Saaranen

Puh. 040 341 6374
marko.saaranen@gradia.fi

Asiakaspalvelusihteeri
Tea Korkia-aho

Puh. 040 341 4302
tea.korkia-aho@gradia.fi

Sosiaali- ja terveysalan yritysten
osaamistarpeet ja yhteistyö.

Asiakkuuspäällikkö
Krista Hanski

Puh. 040 341 5191
krista.hanski@gradia.fi

Tekniikan ja teollisuuden alan
yritysten osaamistarpeet ja yhteistyö.

Asiakkuuspäällikkö
Mikko Kovanen

Puh. 040 341 4300
mikko.kovanen@gradia.fi

MaRa-, elintarvike-,
puhtaus- ja kiinteistöpalvelu- sekä

liiketoiminta-alan yritysten
osaamistarpeet ja yhteistyö.

Asiakkuuspäällikkö
Petra Leppäharju-Lipitsä

Puh. 040 341 6364
petra.leppaharju-lipitsa@gradia.fi

Teollisuus- ja media- alan yritysten
osaamistarpeet ja yhteistyö.

Asiakkuuspäällikkö
Sari-Anne Myllyho
Puh. 040 341 5186

sari-anne.myllyaho@gradia.fi

 
Liiketoiminta-alan ja kauneudenhoitoalan

yritysten osaamistarpeet ja yhteistyö.

Asiakkuuspäällikkö
Maria Linnavirta

Puh. 040 341 6355
maria.linnavirta@gradia.fi

Kokonaisvaltaiset asiakasratkaisut yritysten osaaja- ja osaamistarpeisiin, monipuolinen yritys-oppilaitosyhteistyö.

Yksikönjohtaja
Kaija Haapasaari
Puh. 040 341 5180

kaija.haapasaari@gradia.fi

Liiketoiminta- ja työelämäpalvelut


