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Nimi Rahoitettava summa

1 Pohjois-Pohjanmaan ELY 600 000

2 Uudenmaan ELY 4 000 000

3 Pohjois-Karjalan ELY 278 000

4 Etelä-Pohjanmaan ELY 500 000

5 Lapin ELY 200 000

6 Pirkanmaan ELY 2 960 000

7 Pohjanmaan ELY 600 000

8 Hämeen ELY 500 000

Yhteensä n. 9 638 000
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Pohjois-Pohjanmaan ELY: Kyvyillä ja valmiuksilla 
töihin –hanke

Kokonaispalvelu, jossa yksi palveluntuottaja tai 

palveluntuottajien yhteenliittymä vastaa asiakkaan 

palvelutarpeiden tunnistamisesta sekä työnantaja- ja 

järjestöyhteistyöstä. Kokonaispalvelumalli toteutetaan 

yhteistyössä järjestöjen kanssa. Palveluntuottajat 

vastaavat myös osaamisen kehittämisen kartoituksesta, 

kohdennetuista koulutuksista kohderyhmälle. 

Uudenmaa ELY: TyöDesign - Tunnista, muotoile, 
työllistä

Työkalut osatyökykyisten tunnistamiseen (esim. hlöstön
perehdytyspaketti osatyökykyisten 
kohtaamiseen).Työnantajille suunnatut sähköiset 
palvelupaketit, monipuolinen järjestöyhteistyö, jolla 
parannetaan osatyökykyisten parempaa tunnistamista ja 
levitetään tietoa TE-palveluista, työnantaja-verkoston 
rakentaminen. 
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Pohjois-Karjalan ELY: Osatyökykyisten palvelumalli 
asiakas- ja yrityspalveluihin

Alkupalveluiden kehittäminen ja osatyökykyisten parempi 
tunnistaminen sekä työolosuhteiden muokkaustarpeiden 
kartoitus. Yritysyhteistyössä keskitytään paikallisen 
verkostotyön vahvistamiseen, työnantajan infoamiseen
osatyökykyisten palveluista sekä palkkatuen ja työolosuht. 
tuen käytön lisäämiseen, Työkykykoordinaattoreita ja 
hyödynnetään yritysyhteistyössä, 
välityömarkkinatoimijaryhmissä ja muutosturvan sekä 
rekrytointipalvelujen kehittämisessä. 

Etelä-Pohjanmaan ELY: ”Pilotti”

Muodostetaan alueelliset työkykypalvelut. Lisätään 
osatyökykyisen asiakkaan osaamisen tunnistamiseen ja 
osaamisen vahvistamiseen liittyvää osaamista ja 
palveluita. Yritysyhteistyön kehittäminen: viestintä 
työnantajille sekä kuntien elinkeinotoimien ja 
yrittäjäjärjestöille, työnetsintä, työllistymisen tuet tutuiksi, 
ratkon hyödyntäminen ja kehitetään osaamispassi.
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Lapin ELY: Työkykyä ja osaamista arvioiva 
palvelu sekä työnantajien tarpeisiin räätälöity 
ohjaus ja neuvonta -palvelukokonaisuus

Palvelu, jolla tunnistetaan yksilölliseen työkykyyn 
liittyviä tekijöitä ja jäljellä olevaa työkykyä. 
Työnantajille räätälöidyt palvelukokonaisuudet 
osatyökykyisten työllistämisen tukemiseksi 
työvoimapula-alueille. Oppilaitosyhteistyö ja 
osaamiskartoitus sekä alueellisten verkostojen 
koonti.

Pirkanmaan ELY: Tuella työhön –pilotti

Tavoitteena asiakkaiden parempi tunnistaminen 
palvelutarvearvioinnin yhteydessä, testataan 
työkykypistemäärä-mittari arviointityökalu, 
koulutetaan henkilöstö tunnistamiseen ja arviointiin. 
Työnantajat: rekrytointikynnyksen madaltaminen, 
työpaikkaohjaaja työpaikoille, työhönvalmennus ja 
työn etsintä. Koulutushankinnat ja koulutusten 
räätälöinnit.
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Pohjanmaan ELY: ”Pilotti”

Palveluprosessin kehittäminen, räätälöity 
työhönvalmennus työnhakijalle ja –antajalle. Yritysten 
työtehtävien kartoittaminen ja muotoilu sekä 
henkilökohtaisen tuen ja ohjauksen tarjoaminen 
työnantajille osatyökykyisten työllistämiseen sekä työn 
mukauttamiseen. 

Hämeen ELY: ”Pilotti”

Alkupalveluiden osaamisen kehittäminen. 
Yrityskumppanuuden kehittäminen, sijoita ja valmenna 
malli, työ- ja toimintakyvyn arviointi, digitaalinen 
osaamiskartoitusalusta, työnmuotoilu (Ratko malli). 
Osaamiskartoitus, valmennuksellinen koulutus.


