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Uudistumis-
muutostarve, 
tulevaisuuden 

ennakointi

Osaamiskuilun 
tunnistaminen 

Koulutustarpeen 
arviointi ja 

määrittäminen

Yhteistyössä 
yrityksen tarpeisiin 

suunniteltu ja 
räätälöity 

TäsmäKoulutus

* Yrityksen vision ja strategian toteutuminen vaatii 
osaamistason noston henkilöstössä/strategian kannalta 
merkittävässä tiimissä

* Yrityksen osaamistarpeet tai vaatimustasot ovat kasvaneet

* Toiminta, teknologia tai työnkuvat ovat muuttuneet

* Työntekijä tarvitsee ammatillisia lisävalmiuksia

* Lomautukset ja irtisanomiset ovat mahdollisia

* Sitouttaa henkilöstön strategisiin tavoitteisiin

* Päivittää osaamista uusien vaatimusten tasolle

* Kehittää ja laajentaa ammattitaitoa ja lisää työn hallintaa

* Tuo kehittämisideoita ja ennakointitaitoja työhön

* Edistää työn tehokkuutta, laatua ja tuottavuutta

* Tukee työhyvinvointia ja työntekijän työuraa

* Tukee työyhteisön muutosprosessia

EVE-HANKE YHTEISHANKINNAN TÄSMÄKOULUTUS

Osaamiskartoituksella selvitetään 
työyhteisön/työntekijän näkemystä 
olemassa olevassa työssä 
tarvittavasta sekä tulevaisuuden 
osaamisesta.
→ tunnistettua osaamista voi  

tietoisesti hyödyntää



TäsmäKoulutuksen toteuttamisprosessi ja palvelulupaus
YRITYSKONTAKTOINTI JA 

AKTIVOINTI

•Asiakas: kuvaus yrityksen visiosta, 
strategiasta ja sen kannalta 
merkittävimmistä tiimeistä. 
Toimintaympäristöanalyysi.

•Kpedu: yrityskontakti, haastattelu 
nykytilan ja kokonaisuuden 
hahmottaminen yrityksen 
muuttuvasta tilasta ja 
kehittämistarpeesta, 
henkilöstörakenteesta jne. Eve-
hankkeen mahdollisuuksien 
esittely. Yhteistyö käynnistetään 
allekirjoittamalla Eve-
projektisopimus, sopimalla 
yhteyshenkilöisä sekä täyttämällä 
osallistujien aloitusilmoitukset. 
Yhteistyö aloitetaan tekemällä 
C&Q-osaamiskartoitus. 
Kartoituksen avulla strategiset 
tavoitteet ja osaamiskuilut 
tuodaan näkyviksi. 
Osaamiskuilujen vähentäminen on 
mahdollista Eve-hankkeen 
mahdollistamasta Yhteishankinnan 
TäsmäKoulutuksesta. 
Osaamiskartoituksen tulokset 
toimivat erinomaisena pohjana 
TäsmäKoulutuksen suunnittelulle.

KOULUTUKSEN  
HANKINTA

•Asiakas: yritys tekee 
Työnantajan esityksen 
Yhteishankintakoulutuksesta 
(lomake) TE-Keskukseen ja 
ELY:lle.

• Kaupparekisteri ote (alla 3 kk 
vanha)

• de minimis tiedot

•Kpedu: varmistaa yrityksen 
hankekelpoisuuden, de minimis-
tiedot ja ELY-tukirahoituskelpoi-
suuden, auttaa yritystä 
laatimaan Yhteishankintakoulu-
tuksen työnantajaesityksen,  
antaa TE-toimiston ja ELY:n
yhteystiedot. Luo alustavan 
koulutussuunnitelman ja sopii 
koulutuksen viimeistelyajat 
Teams välityksellä ja tekee  
koulutuksen lopullisen 
suunnittelun yhteistyössä 
yrityksen edustajien ja tarv. 
kouluttajien kanssa. 

KOULUTUKSEN 
SUUNNITTELU

•Asiakas: yrityksen vastuuhenkilöt ja 
henkilöstön edustajat osallistuvat 
koulutuksen suunnitteluun ja 
hyväksyy ja sitoutuu  
koulutussuunnitelmaan

•Kpedu: suunnittelee 
TäsmäKoulutuksen
osaamiskartoituksen ja yrityksen 
edustajien sekä tarvittaessa myös 
kouluttajien asiantuntija-apua 
käyttäen. Koulutukset suunnitellaan 
toteutettavaksi monimuotoisesti ja 
moderneja pedagogisia ratkaisuja 
hyödyntäen, kuitenkin yritys- ja 
osallistujalähtöisesti, edellytykset 
huomioiden. Lähi- ja etäpäivien 
suhde on 30/70 % ja yhteensä 
vähintään 10 otpv/hlö. 
Osallistujamäärä määräytyy 
yrityskohtaisesti koulutustarpeen 
mukaan. 

KOULUTUKSEN  
TOTEUTTAMINEN

•Asiakas: on saanut tiedot 
koulutuksen lähipäivistä ja 
työssäoppimisen määrästä ja sitoutuu 
noudattamaan koulutussuunnitelmaa 
sekä arvioimaan ja raportoimaan 
oppimaansa. 

•Kpedu: koulutus käynnistyy 1-3 
viikkoa viranomaispäätöksestä. 
toteuttaa aloitustilaisuuden, informoi 
EVE-hankkeesta, kerää mahdolliset 
uudet aloitusilmoitukset, käy läpi 
yrityksen TäsmäKoulutus-
suunnitelman tavoitteet, sisällöt ja 
toteuttamissuunnitelman 
aikatauluineen, ohjaa oppimista 
tavoitteellisesti, tekee tutuksi 
oppimisympäristön, jakaa 
vastuuhenkilöiden ja kouluttajien 
yhteystiedot, vastaa 
koulutuskokonaisuuden 
toteutumisesta, informoi 
muutoksista, varmistaa ja ohjaa 
yrityksen vastuuhenkilöiltä 
työpaikalla tapahtuvan oppimisen 
etenemisestä.
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KOULUTUKSEN ARVIOINNIT

JA RAPORTOINNIT

Yhteydenpito ja suunnittelu EVE-hanketoimijoiden ja TE-hallinnon
kanssa eri vaiheissa prosessia

Koulutukset alkavat 1-3 viikon sisällä   

viranomaispäätöksestä

Asiakas: antaa palautteen 
koulutuksesta ja 
vaikuttavuusarvioinnin 
koulutuskokonaisuudesta.
Kpedu: seuraa ja arvioi 
koulutuksen toteutumista koko 
koulutuksen ajan ja kerää 
koulutuspalautteet ja 
vaikuttavuusarvioinnit. Kokoaa 
loppuraportin. Tekee EVE-
hankkeen edellyttämät muut 
seurannat ja raportoinnit. 
Toteuttaa koulutuksen 
päätöstilaisuuden, kerää 
lopettamisilmoitukset ja jakaa 
todistukset.  Loppuraportti 
liitetään koulutuksen 
loppulaskutukseen

Viranomaispäätöksen jälkeen ELY tekee yrityksen ja 
Kpedun kanssa hankintaan liittyvän alasopimuksen 
(hankintasopimuksen). Kpedu tekee 
yrityssopimuksen yrityksen kanssa.

Viran-
omais-
päätös

KOULUTUSTARJOUS

Kpedu: tekee 
koulutustarjouksen ELY:lle



TäsmäKoulutusprosessi ja palvelulupaus
Aloituspalaverit

• Asiakas: kuvaus yrityksen 
visiosta, strategiasta ja sen 
kannalta merkittävimmistä 
tiimeistä. 
Toimintaympäristöanalyysi.

• EVE-hanke:  
Osaamiskartoituksen sekä 
TäsmäKoulutuksen esittely. 
Osaamiskartoituksen avulla 
kokonaiskuvan hahmottaminen 
yrityksen muuttuvasta tilasta ja 
kehittämistarpeesta. 
Haastattelun merkitys erittäin 
korkea, valmistautumista 
vaativa. 

• Kumppanuussopimus/ 
aloitusilmoitukset yrityksen 
kanssa

Työnantajan esitys 
yhteishankintakoulutuksesta

• Asiakas: Yritys tekee esityksen 
yhteishankinnasta (lomake) TE-
Keskukseen

• Kaupparekisteri ote (alle 3 kk 
vanha)

• De minimis tiedot

• EVE-hanke: antaa TE-
keskuksen yhteystiedot ja 
ohjaa asiakasta etenemään 
TäsmäKoulutus prosessissa

Koulutussuunnittelu

• Asiakas: Osaamiskartoituksen 
tuloksien läpikäynti, sopimus 
yhteistyön jatkosta. Onko 
yrityksellä tahto osaamisloikan 
ottamiseen?

• EVE-hanke: 
Osaamiskartoituksen pohjalta 
näkyväksi tuotujen 
osaamiskuilujen perusteella 
koulutuksen suunnittelu. 
Koulutussuunnitelman 
viimeistely yrityksen kanssa 
sekä tarjouksen laskeminen. 
Tarjous koulutuksesta Ely:lle. 
Hankintasopimuksen laadinta 
ja allekirjoitukset. 

Viikot: 0-1 1-2 viikkoa 4…..6 viikkoa
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TäsmäKoulutusvastaavan muistilista

- Ely:n lausunto 
hankekelpoisuudesta   
- TE toimiston varmistus  
- De minimis tiedot
- Kaupparekisteriote

- Koulutuksen 
kokonaissuunnitelma 
tarjouksen liitteenä (Word-
tiedosto)

- Koulutuksen tarkempi 
koulutussuunnitelma( ajat, 
sisältö, kouluttaja + 
yhteystiedot)

- Koulutuksen 
henkilökohtainen 
suunnitelma (Excel-tiedosto)

- Tarjous TEM 605-lomakeelle

- Hintavertailu TEM 6.06 -
lomakkeelle

- Kouluttajan päiväkirja

- Osallistujalistat

- Ohje työssäoppimiseen-
työssäoppimisen päiväkirjat
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Hankekelpoisuus Koulutuksen suunnittelu Koulutuksen toteutus


