
 

Jaana Kovanen on Elyn kilpailutuksessa hyväksytty Täsmä-, Rekry– ja 
MuutosKouluttaja Etelä-Savon alueella. Hänellä on vahva osaaminen 
kaikilta ravintola-alan toiminnan tasoilta ja hän toimii pienenä ketteränä 

koulutuksen järjestäjänä. 

TäsmäKoulutus on nykyiselle 
henkilöstölle suunnattua räätälöityä 
koulutusta, kun yrityksen toiminta tai 
sen käyttämä teknologia muuttuu.  
 
Koulutus päivittää yrittäjän tai työntekijöiden osaamisen 
uusien vaatimusten tasalle. Sen tavoitteena on myös 
estää lomautuksia tai irtisanomisia. Koulutus voidaan 
toteuttaa määräaikaisten lomautusten aikana tai niiden 
asemesta. 
 
TäsmäKoulutusta voivat hankkia etenkin pienet ja 
keskisuuret yritykset. Koulutukseen voivat osallistua 
myös yrittäjä itse sekä yrityksen vuokratyöntekijät. 
TäsmäKoulutusta voi hankkia myös julkinen sektori – 
valtio, kunnat, kuntayhtymät ja seurakunnat. 
 
 
• TäsmäKoulutus on yrityksen ja henkilöstön 

tarpeisiin räätälöityä ammatillista koulutusta.  

• Tavoitteena on, että koulutuksen suorittaneet 

opiskelijat sijoittuvat saman työnantajan 

palvelukseen. 

• Täsmäkoulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai 

osatutkintoja. TäsmäKoulutuksena ei voida 

rahoittaa tavanomaista perehdytys- ja 

henkilöstökoulutusta, jotka työnantajan kuuluu 

kustantaa. 

Lue lisää: https://www.ely-keskus.fi/yritysten-

palvelut > TäsmäKoulutus 
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Koulutus 

• kehittää ammattitaitoa tulevia työtehtäviä 

varten 

• sisältää opetusta sekä työssäoppimista 

• kestää vähintään 10 koulutuspäivää 

opiskelijaa kohden. 

 

Koulutuksen suunnittelu ja rahoitus 
 
• TE-hallinto osallistuu TäsmäKoulutuksen 

suunnitteluun ja kilpailuttaa alalle 
soveltuvan koulutuspalvelun tuottajan.  

 
• Vimma devotion on hyväksytty täsmä–, 

rekry– ja muutoskouluttajaksi Etelä-Savon 
Elyn alueelle.   

 
• Yritys esittää työntekijöistään koulutukseen 

osallistuvat henkilöt ja perustelee 
valintansa. Tämän jälkeen viranomaiset 
päättävät opiskelijavalinnasta. 

 
• TäsmäKoulutuksen rahoittavat työnantaja 

sekä TE-hallinto yhdessä.  
 
• Työnantajan maksuosuus on 30–50 

prosenttia kokonaishinnasta. Työnantajan 
maksuosuuteen vaikuttaa yrityksen koko ja 
liikevaihto tai tase. 

Ravintola– ja matkailualan 
 

TäsmäKoulutuksista  
lisäpotkua, innovointia ja uutta otetta 

toimintaan  

Mitä on TäsmäKoulutus ja kenelle se soveltuu? 



 

Jaana Kovanen on Elyn kilpailutuksessa hyväksytty Täsmä-,  Rekry– ja 
MuutosKouluttaja Etelä-Savon alueella. Hänellä on vahva osaaminen 
kaikilta ravintola-alan toiminnan tasoilta ja hän toimii pienenä ketteränä 

koulutuksen järjestäjänä. 

RekryKoulutus on hyvä vaihtoehto, jos 
et löydä työnantajana ammattitaitoisia 
työntekijöitä eikä alan osaajia valmistu 
lähiaikoina. 
 

• räätälöidään yrityksen tarpeisiin 

• kestää pääsääntöisesti 3–9 kuukautta – 
vähimmäiskesto on kymmenen koulutuspäivää 

• antaa opiskelijoille ammatillista osaamista 
työtehtävään työnantajan tarpeen mukaan 
voidaan suunnitella myös yhteistyössä 
useamman työnantajan kanssa. 
 
Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet työllistyvät 
yritykseen. Työllistyä voi esimerkiksi myös 
vuokratyövoimaa tarjoavaan yritykseen tai 
yrittäjänä toimeksiantosuhteeseen työnantajan 
kanssa. 
 

RekryKoulutus on työelämälähtöistä  
 
Tavoitteena voi olla lisä-, täydennys- tai 
ammatinvaihtoon tähtäävä koulutus. Siihen 
sisältyy sekä tietopuolista opetusta että ohjattua 
työssäoppimista ja työharjoittelua. 
 
Rekrykoulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai 
osatutkintoja.  
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Työnantaja ja TE-palvelut 

toteuttajina 

Työnantaja ja työ- ja elinkeinohallinto 
rahoittavat koulutuksen yhdessä. Työnantajan 
osuus on 30 prosenttia hankintasopimuksen 
mukaisesta kokonaishinnasta. 
 
RekryKoulutuksena ei rahoiteta tavanomaista 
perehdytys- ja henkilöstökoulutusta, jotka 
työnantajan kuuluu kustantaa. 
 

Työ- ja elinkeinohallinto 
 
• auttaa asiantuntevasti koulutuksen 
suunnittelussa ja toteutuksessa 

• osallistuu kustannuksiin 
kilpailuttaa alalle erikoistuneen 
koulutuspalvelun tuottajan. 
 
Työnantaja ja työ- ja elinkeinohallinto 
valitsevat opiskelijat yhdessä.   
Rekrykoulutuksiin voivat hakea myös 
työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat. 
 
 
Lue lisää: https://www.ely-keskus.fi/yritysten-
palvelut > RekryKoulutus 

Ravintola– ja matkailualan  

RekryKoulutus yritysten 
rekrytointitarpeisiin  

Mitä on RekryKoulutus ja kenelle se soveltuu? 



 

Jaana Kovanen toimii Elyn kehittämispalveluiden alaisuudessa 
konsulttina ja asiantuntijana henkilöstö ja johtaminen sekä  markkinointi 

ja asiakkuudet –kokonaisuuksissa. 

Yritysten kehittämispalvelut tarjoavat 
apua yrityksen kehittämiseen helposti 
ja edullisesti 
 
Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen 
tarjoamia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joiden 
avulla voit kehittää yritystäsi helposti ja nopeasti. 
Saat yrityksesi avuksi kokeneen liikkeenjohdon 
asiantuntijan tai kehität liiketoimintaosaamistasi 
huippukouluttajien kanssa kohtuullisin 
kustannuksin. 
 
Palvelujen hakeminen on helppoa Aluehallinnon 
asiointipalvelussa. Päätöksen saa tavallisesti noin 
viikossa hakemuksen saapumisesta.  
 
Lue lisää: https://www.ely-keskus.fi/web/
yritystenkehittamispalvelut/konsultointi 

 
Oma taustani 
 
Olen yrittäjä, ravintola- ja matkailualan 
moniosaaja, hyvinvointivalmentaja, kouluttaja 
ja opettaja, jolla on kokemusta usealta 
vuodelta. Ravintolabisneksessä olen toiminut 
vuodesta 1985 alkaen aina juomabisneksestä 
presidentinlinnaan. Yrittäjänä olen toiminut 
vuodesta 2018 alkaen Etelä-Savossa, Turun 
seudulla ja Rovaniemellä sekä Keski-
Suomessa palvelu- ja hyvinvointiyritysten 
kehittämisessä. 

Vimma devotion 
Jaana Kovanen 
050 337 0535 

jaana.kovanen@vimmadevotion.fi 
www.vimmadevotion.fi 

Markkinointi ja asiakkuudet 

• Yritysten toiminnan tarkastelu kaikkien 
palveluiden ja tuotteiden, niiden 
näkyvyyden, hinnoittelun, menekin ja 
kannattavuuden osalta.  

• Uusien tuotteiden ja palveluiden 
kehittäminen ja oikea hinnoittelu 

• Tarkkojen markkinointisuunnitelmien 
tekeminen käytännönläheisesti siten, että 
niiden toteuttaminen oikeissa kanavissa 
helpottaa työskentelyä ja tuo mielenrauhaa. 

 

Henkilösto ja johtaminen 
 
• Yrityksen kokonaisvaltaisen 

hyvinvointisuunnitelman tekeminen, 
sisältäen mm. rekrytointi- ja 
perehdytyssuunnitelmat ja toteutukset 
sekä henkilöstön kehitys- ja 
koulutussuunnitelmat.  

• Kaikki toiminnot ja tekemiset ovat hyvin 
käytännönläheisiä ja auttavat yrittäjää 
uuden tulevaisuuden toiminnan 
haltuunottamisessa ja 
käytäntöönviemisessä. 

• Monissa yrityksissä henkilöstöllä on 
mahdollisuus olla mukana kehittämässä 
omalta osaltaan strategiatason 
toimintaa, joka siirtyy käytäntöön 
tekijöiden kautta. 

Konsultointi- ja asiantuntijapalvelut 

• Henkilöstö ja johtaminen  

• Markkinointi ja asiakkuudet  

Käytännön esimerkkejä toteuttamistani 

kehittämispalveluiden konsultoinneista 

https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/konsultointi
https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/konsultointi

