
kurssihaku.fi - Suunta osaamiseen

Valtakunnallinen lyhytkestoisen aikuis- ja henkilöstökoulutuksen 
hakupalvelu löytyy osoitteesta www.kurssihaku.fi.  
Palvelu kokoaa yhteen erilaisten koulutusorganisaatioiden kurs-
sitarjonnan. Se sisältää tietoa niin jatko- ja täydennyskoulutuk-
sesta, yleissivistävästä koulutuksesta kuin harrasteopinnoistakin. 
Palvelun kautta pääsee selaamaan myös julkishallinnon pitkä-
kestoisen koulutuksen tietopalveluita.

Kattavan kurssihaku.fi-palvelun käyttäjäkunta on laaja. Palvelua 
käyttävät yksittäisten kansalaisten lisäksi mm. yritykset sekä 
työvoimatoimistoissa koulutusta asiakkailleen etsivät koulutus-
neuvojat.

Palvelun käyttö 
”Palvelu on hyvin selkeä ja sitä on helppo käyttää.” 

Koulutuksen löytäminen on helppoa ja vaivatonta kurssihaku.fi 
-palvelun monipuolisten hakumahdollisuuksien ja kätevän kurs-
sivahtipalvelun avulla. Kurssivahtiin tallennetusta hausta lähtee 
tieto käyttäjän sähköpostiin, kun hakua vastaava kurssi tallenne-
taan palveluun.

”Voin saada kurssivahdin avulla tiedon etsimästäni kurssista omaan kännykkääni.”

Hakumahdollisuuksina on vapaa tekstihaku sekä tarkennettu haku. Hakuun pääsee suoraan palvelun 
etusivulta. Myös kurssille ilmoittautuminen hoituu suoraan palvelun kautta. kurssihaku.fi opastaa 
käyttäjää! 
 
Keskitetty palvelu
Keskitetystä kurssihaku.fi-palvelusta voi hakea tietoja eri alojen kursseista ja seminaareista, ammatillisista 
näyttötutkinnoista, kielitutkinnoista ja Tietokoneen ajokortti -tutkinnoista sekä TE-keskusten koulutuksista.

 Palvelussa koulutustaan markkinoivien joukossa on:
koulutusyrityksiä 
ammatillisia aikuiskoulutuskeskuksia 
ammattikorkeakouluja 
yliopistojen täydennyskoulutuskeskuksia 
kansanopistoja 
kansalais- ja työväenopistoja 
aikuislukioita 
viranomaisia 
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Lyhytkestoisen aikuiskoulutuksen hakupalvelu
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Tarjolla myös henkilöstökoulutusta
Palvelu sisältää runsaasti henkilöstö- ja muuta yrityksille suun-
nattua koulutusta, mm. kaikki TE-keskusten yritysvalmennukset 
löytyvät kurssihaku.fi-palvelusta. Lisäksi se tuottaa sisältöä myös 
yrityksille suunnattuun Yritys-Suomi -verkkopalveluun.

Tietokoneen ajokortti -tutkinnot
kurssihaku.fi on TIEKEn Tietokoneen ajokortti -tutkintoihin val-
mentavien koulutusten ja näyttökoetilaisuuksien pääasiallinen 
markkinointikanava. Palvelun sisältämästä koulutustarjonnasta 
löytyvät myös kaikki Tietokoneen ajokortti -koulutukset.

www.kurssihaku.fi
valtakunnallinen ja kattava palvelu
avoin ja maksuton
kattavat hakumahdollisuudet
kurssivahtipalvelu
mahdollisuus ilmoittautua kurssille palvelun kautta
uutispalsta

Tutustu palveluun

Palvelun kehittäminen
Palvelun uudistamista ovat TIEKEn lisäksi rahoittaneet Euroopan sosiaalirahasto sekä kauppa- 
ja teollisuusministeriö. Palvelua kehitetään laajan yhteistyöverkoston kanssa.
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Lisätiedot:
www.kurssihaku.fi
kurssihaku@tieke.fi
(09) 4763 0300


