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OSAAMISEN KEHITTÄMISEN TUKI – TIETOA YRITTÄJÄLLE POIKKEUSTILANTEESSA
Osaamisen kasvattaminen yrityksissä korostuu koronakriisin aikana. Yrittäjän oman ja yrityksen työntekijöiden osaamisen vahvistamiseksi on tarjolla monipuolisia koulutusmuotoja ja rahoitusratkaisuja, myös maksuttomia vaihtoehtoja tai vain poikkeustilanteeseen tarkoitettuja.
YRITTÄJÄN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Liiketoiminnan kehittämisen tuki

Maksuttomat koulutukset

Yrittäjä voi saada liiketoimintaosaamisen ja henkilöstön
osaamisen kehittämiseen tukea ELY-keskuksesta koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa: palvelussa liikkeenjohdon konsultti tukee yrityksen nykytilan kartoittamista (Analyysipalvelu) tai liiketoiminnan
osa-alueen kehittämistä (Konsultointipalvelu). Palvelua
haetaan aluehallinnon asiointipalvelussa.

Moni koulutuksentarjoaja mahdollistaa maksuttomia
verkkokoulutuksia, tietoiskuja tai etäopiskeluvaihtoehtoja. Tietoa voi hakea esimerkiksi Yrittajat.fi/koulutukset, Koulutukset.te-palvelut.fi, Opintopolku.fi tai Koulutus.fi. Myös mentorointi ja vertaisoppiminen ovat hyviä
vaihtoehtoja vahvistaa omaa osaamista.
Aikuiskoulutustuki
Päätoiminen yrittäjä, joka vähentää yritystoimintaa (tulot alentuvat vähintään kolmanneksella) tai keskeyttää
sen tilapäisesti vähintään kaksi kuukautta tai yhteensä
vähintään 43 päivää kestävän päätoimiseen koulutukseen osallistumisen vuoksi, voi hakea yrittäjän aikuiskoulutustukea Työllisyysrahastosta.
Opintotuki
Jos yrittäjä opiskelee päätoimisesti vähintään
kaksi kuukautta tai yhteensä vähintään 43 päivää, ja
joutuu sen vuoksi vähentämään (tulot vähentyvät vähintään kolmanneksella) yritystoimintaa tai keskeyttämään sen tilapäisesti, voi hakea Kelan opintotukea,
joka koostuu opintorahasta sekä opintolainan valtiontakauksesta.
Starttiraha
Jos yrittäjä on käynnistämässä yritystoimintaa starttirahalla (tai saa jo starttirahaa), hän voi yhdistää tähän
yrittäjäksi aikoville suunnattuja koulutuksia. Ne voivat
olla mm. TE-palvelujen yrittäjäkoulutuksia, yrittäjän ammattitutkintoon tai yrittäjän ammattitutkinnon osan suorittamiseen tähtääviä koulutuksia.

YRITYKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMISEN
KEHITTÄMINEN
Työnantajan koulutusvähennys
Yrityksen kouluttaessa työntekijöitä työajalla, voi yritys
olla oikeutettu verotuksessa työnantajan koulutusvähennykseen. Koulutuksen tulee perustua yrityksen koulutussuunnitelmaan ja liittyä työntekijän työtehtäviin.
Työnantaja valitsee koulutukseen osallistuvat henkilöt.
Jos lomautettu työntekijä kutsutaan koulutukseen, maksetaan hänelle koulutusajalta palkka.
TE-palvelujen tukemat yhteishankintakoulutukset
Yritys voi kouluttaa nykyisiä (TäsmäKoulutus) tai uusia
työntekijöitä (RekryKoulutus) yhteishankintakoulutuksena. TE-palvelut tai ELY-keskus suunnittelee ja toteuttaa koulutuksen yrityksen kanssa. Yritys osallistuu koulutuksen rahoitukseen ja opiskelijavalintaan. TE-palvelut rahoittaa koulutuksesta osan.
Oppisopimuksen koulutuskorvaus
Oppisopimusopiskelijasta voidaan maksaa koulutuskorvausta yritykselle, jos koulutuksen järjestäjä
arvioi ohjauksesta aiheutuvan kustannuksia yritykselle.
Koulutuskorvaus on tapauskohtainen. Lisätietoa
Oppisopimus.fi.

Yrittäjän oppisopimus
Oppisopimuksen palkkatuki
Päätoiminen yrittäjä voi kehittää osaamistaan yrittäjän
oppisopimuksella, joka voidaan solmia ammatillisen toisen asteen tutkinnon tai sen osan suorittamisen ajaksi.
Työllistymistä edistävät palvelut
Jos yrittäjä on hakeutunut työttömyysturvan piiriin, on
TE-Palveluilla vaihtoehtoja tukemaan työllistymistä ja
koulutusta ammattiin, kuten ammatillista työvoimakoulutusta tai omaehtoista työttömyysetuudella tuettua
opiskelua.

Yritys voi saada palkkatukea TE-palveluista, jos se ottaa oppisopimuskoulutukseen työttömän henkilön. Jos
tuki myönnetään työttömän vamman tai sairauden perusteella, on se koulutuksen ajan 50 % palkkauskustannuksista.

LISÄTIETOJA
Yrittäjän osaaminen -opas
Kehitä työntekijöidesi osaamista -opas

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten
yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä yksinyrittäjiä on 56,7 % ja loput työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät noin 660 000 henkilöä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi

