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Yrittäjäkoulutukset ovat Etelä-Savon Ely -
keskuksen/TE -hallinnon tilaamia työvoimapoliittisia
koulutuksia, joihin voivat nyt hakea maakuntarajat
ylittäen kaikkien hankekuntien yrittäjäkoulutuksista
kiinnostuneet. Koulutukset ovat työvoimapoliittista, eli
ensisijaisia valinnoissa ovat työttömät työnhakijat,
jotka voivat saada opiskelujen ajalta myös
ateriakorvauksen. Kouluttajana toimii
Valmennusmajakka (www.valmennusmajakka.fi). 
 
Hakujen yhteydessä kartoitamme samalla laajemmin
yrittäjäkoulutuksesta kiinnostuneet alueella. Jos
tarjolla oleviin koulutuksiin tulee runsaasti hakijoita
niin, etteivät kaikki halukkaat mahdu näihin
koulutuksiin, pyrimme järjestämään hankkeen
edetessä uusia samansisältöisiä koulutuksia
yrittäjyydestä kiinnostuneille.
 
Jos kiinnostuksesi heräsi, olethan yhteydessä Anneen
anne.lahikainen-aho@hartola.fi
p. 044-7432254
 
 
 
 
 

Hankkeemme yksi neljästä kärkitavoitteista on yhteistyön ja yrittäjyyden edistäminen
pienten kuntien alueella muun muassa koulutusten, tietoiskujen ja yritystarinoiden
avulla. Tarjoamme nyt hankekuntien alueella yrittäjyydestä kiinnostuneille
mahdollisuutta osallistua elokuussa käynnistyviin koulutuksiin: 
Aloittavan yrittäjän tehopaketti 
Minustako yrittäjä? -kevytyrittäjyyden verkkokoulutus.

YRITTÄJÄKOULUTUSTA VERKKOKOULUTUKSENA

ELOKUUSSA



LÄHIHOITAJAKOULUTUKSEN 

VIRALLINEN HAKU KÄYNTIIN 

SYYSKUUN ALUSSA

 Olemme edenneet koulutusyhteistyömallin rakentamisessa kevään ja kesän aikana
toteutettavaan ennakkomarkkinointivaiheeseen, jonka avulla kartoitamme
lähihoitajakoulutuksesta kiinnostuneiden määrää alueittain elokuun alkupuolelle saakka. Juuri
nyt tiedämme koulutuksen herättävän jo tässä vaiheessa sen verran kiinnostusta, että virallinen
haku käynnistyy syyskuun alussa. Haun käynnistää mukana olevista oppilaitoksista Gradia,
jonka on tarkoitus myös aloittaa koulutuksen ensimmäisen vaiheen opetus marras-joulukuun
vaihteessa 2020. 
 
Koulutuksen käynnistyminen edellyttää riittävän kokoistaryhmää opiskelijoita (15-30hlö), joten
tietoa koulutuksesta ja ennakkomarkkinointimateriaalia kannattaa vielä jakaa oman kunnan
alueella. Koulutus koostuu lähi- ja etäopetuksesta, sekä työssäoppimisesta.
Lähiopetuspaikkakunnat sekä myös opintojen sisällöt ja käytännöt tarkentuvat loppukesän ja
alkusyksyn kuluessa. 
 
Hankkeen avulla kehitettävä maakuntien rajat ylittävä oppilaitosten ja TE -hallintojen yhteistyö
tutkintoon johtavassa koulutuksessa on uudenlainen tapa toimia ja koulutuksen käytännön
toteutus kiinnostaa jo nyt myös laajemmin. Mukana olevien pienten kuntien näkökulmasta
parasta on, että tutkintoon johtavaa koulutusta/opetusta voidaan tarjota myös paikallisesti
pienemmillä paikkakunnilla.  
 
Lähellä toteutettavan koulutuksen avulla turvataan pienten kuntien vanhuspalveluissa
työvoiman saatavuutta, tarjoten samalla opiskeluvaihtoehtoja alueen asukkaille myös
maakuntien reunoilla. 
 



Uusimman julkaisun (TEM 24.6.2020) mukaan työttömyyden kasvu alueella on
taittunut huhtikuuhun ja alkuvuoteen verrattuna. Työttömien työnhakijoiden osuus
työvoimasta on Hartolassa 17,2 % (-0,5), Joutsassa 14,7 % (-0,7), Pertunmaalla 12,3%
(+0,4) ja Sysmässä 15,5 % (+/-0). 
 
Maakunnallisesti huhtikuun tilanteeseen verrattuna Hämeessä työttömyysaste jatkoi
edelleen nousuaan, ollen nyt 17,3 % (+0,5). Etelä-Savossa työttömyysaste laski 0,4 %-
yksikköä, ollen 15,1 % ja Keski-Suomessa työttömyysprosentti pysyi samana ollen 17,6 %. 
 
TE -toimistossa olevia avoimia työpaikkoja oli toukokuun lopussa Joutsassa 19, Hartolassa
15, Sysmässä 10 ja Pertunmaalla 6.
 

TYÖTTÖMIEN TYÖNHAKIJOIDEN KASVU ON

TAITTUNUT



KIITOKSET ALKUMATKAN

YHTEISTYÖSTÄ

Helmikuussa käynnistynyt ja vuoden 2021 -
loppuun kestävä hankkeemme on
poikkeuksellisesta keväästä huolimatta edennyt
alkumatkaansa loistavasti! Tässä vaiheessa suuret
kiitokset Teille kaikille toiminnassa mukana olleille
eri sidosryhmien edustajille ajastanne ja ilmavista
ajatuksistanne kehittämistyössä.
 
On aika irrottaa hetkeksi ja ottaa keskikesä
vastaan kaikin aistein! Hartola, Joutsa, Pertunmaa
ja Sysmä tarjottimella puitteet kesän viettoon ovat
eittämättä juuri nyt maailman parhaasta päästä.
Nähdään lähelle ja nautitaan kesähetkestä!
 
Anne Lahikainen-Aho, projektipäällikkö, Pienten
kuntien elinovimaa -hanke

 TULOSSA ELOKUUSSA

Kesätauon jälkeen elokuussa hankkeemme lanseeraa uuden sähköisen palvelun
Nelinvoimaa.fi -sivuston. Sivustolle kokoamme alueen kuntien työn-, yrittämisen-,
asumisen- ja elämisen mahdollisuuksia Hartolan, Joutsan, Pertunmaan ja Sysmän
alueelta. 
 
Nelinvoimaa.fi palvelun tarkoituksena on tukea työssäkäyntialueen yhteistyötä
maakuntien reunoilla ja vahvistaa neljän mukana olevan kunnan näkyvyyttä myös
alueen ulkopuolella. Tästä ja kaikesta muusta hankkeeseemme liittyvästä kuulette
jälleen lisää elokuussa.
 



Leppoisaa
kesää!
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Seuraa meitä
https://www.facebook.com/pientenkuntieneli

nvoimaa/

@pkelinvoimaa


