Tulosta lomake

Tyhjennä lomake

TYÖNANTAJAN ESITYS YHTEISHANKINTAKOULUTUKSESTA
Yhteishankintakoulutus on työvoimakoulutusmuoto, jossa koulutus toteutetaan työnantajan ja työ- ja elinkeinohallinnon
yhteisesti suunnittelemana ja hankkimana. Yhteishankintakoulutuksessa on kolme tuotetta. Työnantaja maksaa koulutuksen
kokonaiskustannuksista tuotekohtaisesti määritellyn osuuden. Koulutuksesta tehdään hankintasopimus.
Lisätietoja: http://www.te-palvelut.fi/te/fi/tyonantajalle/henkiloston_kehittaminen/index.html

1. Työnantajaa koskevat tiedot

Työnantajan nimi

Y-tunnus

Katuosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

Yhteyshenkilö

Asema organisaatiossa

Yhteyshenkilön sähköposti

Yhteyshenkilön puhelinnumero

Työnantajan www-sivut
Yrityksen henkilöstömäärä (konsernitaso)

Liikevaihto konsernitasolla (edellinen tilikausi)

Taseen loppusumma konsernitasolla (edellinen tilikausi)
Oletteko esityksen jättämistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut tai
lomauttanut työntekijöitä tai lyhentänyt heidän työaikaansa?
Kyllä
Ei
Mistä tehtävistä?

Onko yrityksellenne asetettu komission aikaisempaan päätökseen perustuva maksamaton perintämääräys, jossa tuki on
julistettu sääntöjen vastaiseksi ja sisämarkkinoille soveltumattomaksi ((EU) n:o 651/2014, 1 art 4 a)?
Kyllä
Ei
Työnantajan suunnitteilla tai meneillään olevat muut kehittämistoimenpiteet?

2. Koulutuksen tarve

Mihin muutostilanteeseen koulutus liittyy? Valitse oikea vaihtoehto
uuden henkilöstön rekrytointiin (RekryKoulutus)
henkilöstön vähentämiseen (MuutosKoulutus)
nykyisen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen (TäsmäKoulutus)
Koulutustarpeen tarkempi perustelu. Mitä koulutuksella halutaan saavuttaa ja miten koulutus liittyy yrityksen toiminnan
kehittämiseen? (ml. arvio osallistujien työllistymisestä RekryKoulutuksen osalta)
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Lomakkeen alkuun
Koulutettavien henkilöiden määrä ja työtehtävä (nimike)

Osallistuuko yrittäjä itse koulutukseen?
Kyllä
Ei
Mikäli yrittäjä itse osallistuu koulutukseen, on hänelle maksettu valtion osuus de minimis –tukea. Yrittäjän on ennen
viranomaisen hankintapäätöksen tekemistä toimitettava selvitys kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana saamien de
minimis -tukien kokonaismäärästä. Tietoa varten tulee täyttää lomake selvitys de minimis –tuesta TEM6.22.
Esitys koulutuksen alkamisajasta ja arvio koulutuksen kestosta (min.10 päivää/osallistuja)

Miten henkilöstö (luottamusmies tms.) on osallistunut koulutuksen suunnitteluun?

3. Alustava koulutussisältö

Koulutuksen nimiehdotus

Keskeiset sisältötoiveet

Toiveet toteuttamistavasta ja opetusmuodoista (esim. ilta, viikonloppu, lähi-/etäopetus)

Ehdotukset mahdollisista kouluttajista

Muuta huomioitavaa

4. Allekirjoitus
Vakuutamme edellä ilmoitetut tiedot oikeiksi ja valtuutamme työ- ja elinkeinoviranomaisen hankkimaan kaikki esityksen
käsittelemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Vakuutamme myös ettei yritys ole komission asetuksen ( (EU) n:o 651/2014, 1
art 4 c) mukaisesti vaikeuksissa oleva (2 art 18).
Paikka ja päiväys
Allekirjoitus

Asema organisaatiossa

Nimenselvennys

ESITYKSEEN TARVITTAVAT MUUT ASIAKIRJAT
- kaupparekisteriote
- tarvittaessa LIITE 1: koulutusmatriisi tai muu koulutussuunnitelma
- selvitys de minimis -tuesta TEM6.22
(http://www.suomi.fi/suomifi/suomi/asioi_verkossa/lomakkeet/ely_tem622/index.html)
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