
Usein kysyttyä F.E.C -koulutuksesta 
Miten F.E.C koulutukseen hakeudutaan? 

- Koulutukseen hakeudutaan TE-toimiston kautta (www.te-toimisto.fi / Haussa oleva työvoimakoulutus 
/ https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/).  

- TE -toimisto tekee ensimmäisen hyväksynnän pääsystä yrityspaikan hakuprosessiin kouluttajalle. 
Koulutukseen on aina rajattu hakuaika, jonka puitteissa on jätettävä hakemus TE-toimistoon.  

- F.E.C -koulutuksessa aloittamisen edellytyksenä on TE-toimiston hyväksymä hakemus ja 
yhteistyöyrityspaikka, jossa koulutuksen aikana työskennellään. 

Miten yhteistyöyritys löytyy? 

- Kouluttajan hakuprosessiin pääsee mukaan täyttämällä osaamisprofiili ja liittämällä CV + avoin 
hakukirje rekrytointijärjestelmään. Linkki rekrytointijärjestelmään löytyy TE-toimiston koulutuksen 
hakuilmoituksesta sekä Rastor-instituutin sivuilta.  

- Yrityspaikka voi löytyä kouluttajan yritysverkoston tai hakijan omien kontaktointien kautta.  

Millaisia yrityksiä on mukana? 

- Koulutukseen voi osallistua eri alojen eri kokoiset yritykset (Globaali kansainvälinen yritys, iso 
suomalainen yritys, pk-yritys, mikroyritys tai StartUp-yritys), joilla on toimintaa Suomessa.  

- Yrityspaikka voi olla yksityinen yritys, yhdistys, järjestö, kunnan tai valtion organisaatio. 
- Yrityksen osallistumismaksu on 1 400 € / kk + alv 24%, yhteensä koko koulutuksen ajalta 8 400 € + 

alv 24% 
- Tarkempia tietoja yrityksistä ja tehtävänkuvista emme valitettavasti pysty ennakkoon antamaan 

yritystilanteen päivittyessä koko prosessin ajan.  

F.E.C -koulutuksesta työllistyminen? / Miten hyvin F.E.C -koulutuksen kautta työllistytään?  

- F.E.C -koulutuksen osallistuvilla yrityksillä ei ole pakollista velvoitetta työllistää, mutta tavoitteena 
koulutuksessa on työllistyminen ja osaamisen kehittäminen.  

- Osallistujista noin 70% työllistyy koulutuksen päätyttyä. 

- Osallistuminen koulutukseen ei ole esteenä työllistymiseen muualle koulutuksen aikana.   

Maksetaanko koulutuksen ajalta palkkaa? / Toimeentulo koulutuksen aikana? 

- Koulutuksen ajalta ei makseta palkkaa. Koulutuksen ajalta haetaan omaa työttömyysetuutta (Kassa / 
Kela) ja tämän lisäksi arkipäiviltä saa ylläpitokorvausta 9 € / pv.  

- Mahdollista on saada myös korotettua osaa (n. 4€ / pv), jos koulutus on mainittu omassa 
työllistymissuunnitelmassa.  

- Yritys pystyy maksamaan maks. 300€/kk verollista tuloa, joka ei vähennä etuutta. Yleisempiä 
maksettavia on esim. lounas- tai puhelinetu. 

Miten F.E.C -koulutus toteutetaan? 

- Virallisen paikan koulutuksessa saa yhteistyöyrityksen löydyttyä. Koulutuksen ajalle solmitaan 
koulutussopimus (koulutettava, yritys, Rastor-instituutti).  

- Koulutus kestää n. 6 kk (120 arkipäivää). F.E.C -koulutuksessa työskennellään yhteistyöyrityksessä 
sovituissa tehtävissä (n.100 arkipäivää) sekä käydään koulutuspäivillä (n. 20 päivää) koulutuspäivien 
aikataulun mukaisesti.  

- Kouluttaja ilmoittaa aloituspäivänä aloittavat TE-toimistolle, joka tekee lausunnon etuuden 
maksajalle. Koulutus käynnistyy yritystyöskentelyllä ja perehdytyksellä tehtävään. 

- Koulutuspäivien aikataulu jaetaan aloittamisen yhteydessä. Yleisesti koulutuspäivät jaksotetaan koko 
koulutuksen ajalle, noin 2 – 5 päivää / kk.  

https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/

