GALIMATIAS CONCEPT OY AB

TYÖPAIKKASUOMI
OTA TÄYSI HYÖTY IRTI HENKILÖSTÖSI KV-OSAAMISESTA!

Maksuosuus 30 %

Yrityksillä, joilla
henkilöstöä alle 250

Paljonko olisit valmis investoimaan
työntekijäsi osaamiseen?
Galimatias on puitesopimustoimittajana Työvoiman liikkuvuus
Euroopassa -hankkeen Työpaikkasuomi-toteutuksissa.
Hanke mahdollistaa tietyin edellytyksin ulkomaalaistaustaisen henkilöstön
suomen kielen osaamisen parantamisen tuetusti. Työpaikkasuomen koulutus
auttaa kv-työntekijöitä käyttämään suomen kieltä asiakkaiden ja
työkavereiden kanssa rohkeammin. Työmotivaatio kasvaa ja näin
työnantajakin hyötyy!
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Yritystoiminta on
Suomessa, osallistujat
työsuhteessa ja heillä
työlupa

Viimeisen 3 vuoden
aikana ei ole voinut
saada De minimis
-tukea yli 200 000 €

Yrityksellä ei voi olla
maksamattomia veroja.
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Maksuosuus 50 %

Yrityksillä, joilla
henkilöstöä yli 250

Toteutukset

Suositus: 60 x 45
min/ryhmä ja 6-8
hlöä/ryhmä
30, 60, 90 tai 120 ot

GALIMATIAS CONCEPT OY AB
Työpaikkakohtainen ammatin ja työtehtävien mukaan
räätälöity suomen kielen koulutus työpaikalla.
Koulutus on tarkoitettu suomalaisissa yrityksissä
työskenteleville ulkomaalaisille. Koulutuksen toteutus on
sovittavissa tarpeen mukaan; lähiopetus, videoneuvottelukoulutus, etäopetus tai monimuotokoulutus.
Koulutuksen kesto on 30, 60 (minimisuositus), 90 tai
120 oppituntia (á 45 min). Lyhyt koulutus soveltuu
yksittäisten osa-alueitten parantamiseen tai tarkemmin kohdennettujen puutteiden korjaamiseen.
Pidempi koulutus (120 ot) mahdollistaa kielitaidon nostamisen uudelle tasolle.

Koulutuksen hyödyt
Koulutus parantaa ulkomaalaisten työntekijöiden valmiuksia selviytyä suomen kielellä työssään ja
työpaikkansa viestintätilanteissa. Työntekijä oppii työssä tarvittavan ammattisanaston. Tavoiteltavasta
kielitaidon tasosta sovitaan yksilöllisesti ja/tai ryhmäkohtaisesti.

HINNOITTELU JA TUUMASTA TOIMEEN
Yksilövalmennus arkena (45 min):

75 € eli 30% = 22,50 € tai 50 % = 37,50 €/45 min

Yksilövalmennus, viikonloppuna (45 min)

79 € eli 30 % = 23,70 € tai 50 % = 39,50 €/45 min

Rhmäopetus arkena (45 min)

82 € eli 30 % = 24,60 € tai 50 % = 41,00 €/45 min

Mikäli Työpaikkasuomi-hanke kiinnostaa, organisaation tulee täyttää TLE-hankkeen koulutuksen
hakemuspohja (löytyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi) ja liittää hakemukseen de minimis -selvitys sekä
todistus verojen maksamisesta/verovelkatodistus. TLE-hanke selvittää työnantajan ehtojen täyttymisen ja
tekee sen jälkeen tilauksen Galimatiakselle, jolloin tarkempi suunnittelu voi alkaa. Koulutukseen liittyvä
kirjallinen hankintasopimus solmitaan organisaation, TE-toimiston edustajan/ostajan edustajan ja
Galimatiaksen välillä.

Lisätietoja:
Galimatias Concept Oy Ab, Tiina Prauda, puh. 045 125 0080
tiina.prauda@galimatias.fi, www.galimatias.fi
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