Botnia Job
TE-palvelupilotti
Pohjanmaan TE-toimisto
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Lähtötilanne / haasteet
 Osatyökykyisille suunnattujen palveluiden ja palveluprosessien pirstaleisuus
 Oikea-aikaisten palveluiden vaikea saatavuus
•

osatyökykyisillä henkilöillä on riski jäädä ilman palvelua tai vastaavasti jumiutua palveluverkostoon

 Osatyökykyisten henkilöiden työttömyyden pitkittyminen
•
•

pysyvien työllistymisratkaisujen toteutumisen haasteet
työelämään kiinnittymisen puutteellinen tuki

 Verkosto- ja monialaisen yhteistyön haasteet
 Alueella ei aikaisemmin yrityksiin suunnattuja osatyökykyhankkeita
•
•
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työnantajien puutteellinen tuki ja tietous osatyökykyisten henkilöiden rekrytointiin liittyen
puutteellinen tuki työtehtävien kartoittamiseen, uudelleen muotoiluun ja erilaisten
tukimahdollisuuksien hyödyntämiseen liittyen
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Tavoitteet
 Palveluprosessien selkeyttäminen ja helppokäyttöisyys
 Sujuva, tiivis ja tuloksellinen verkostoyhteistyö sekä verkostojen yhteen saattaminen osatyökykyisten
henkilöiden työllistämisen edistämiseksi
 Osatyökykyisten henkilöiden työelämäosallisuuden ja työmarkkinataitojen parantaminen
 Osatyökykyisten henkilöiden työllistyminen joko osa-aikaisesti tai kokoaikaisesti
•

pysyväisluontoiset työllistämisratkaisut räätälöimällä ja mukauttamalla työtehtäviä

 Osatyökykyisten henkilöiden työttömyyden pitkittymisen ennaltaehkäiseminen
 Työnantajan tukeminen osatyökykyisten työllistämisprosessissa
•

tietoisuuden lisääminen eri palveluiden, tukien ja mahdollisuuksien tiimoilta osatyökykyisten
henkilöiden palkkaamiseen liittyen

•

henkilökohtaista ohjausta ja tukea osatyökykyisten työllistämiseen liittyen

 Alueen työllisyysasteen nostaminen ja työvoiman saatavuuden turvaaminen
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Toimenpiteet
 Työllisyyspoliittisen hankkeen rahoitus

•
•
•

työnantajille markkinoidaan ja tarjotaan tietoa erilaisista osatyökykyisten henkilöiden työllistämisen
tukimuodoista + tarjotaan konkreettista tukea osatyökykyisten työntekijöiden työllistämiseen liittyen
palveluprosesseja sekä osatyökykyisten henkilöiden palvelutarpeen tunnistamista kehitetään
entisestään
etsitään uusia työllistämisen muotoja

 Tuetun työhönvalmennuspalvelun hankinta (sisältää työhönvalmennusta sekä erilaisia asiantuntijaarviointeja)
•
•

räätälöity työnantajan ja työnhakijan työhönvalmennuspalvelu tuetun työllistymisen menetelmän
mukaisesti
tarjotaan tukea työn etsintään ja hakemiseen, työhön perehdytykseen, työtehtävien räätälöintiin ja
mukauttamiseen, eri tukien hakemiseen sekä työmarkkinoille kiinnittymiseen

 Palkkatuki sekä työolosuhteiden järjestelytuki työllistymisen tukena
 Osaamiskartoitusten hankinta
•
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työllistymisen edistämiseksi ja työllistymisvalmiuksien selvittämiseksi tarvittaessa työntekijän
osaamisen kartoitus
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Yhteistyö
 Tavoitteiden toteuttamiseksi tehdään tiivistä yhteistyötä eri tahojen kanssa:
•

alueen hankkeiden kanssa
 tavoitteena entistä monipuolisempi ja kattavampi osatyökykyisten palvelumalli, jossa huomioidaan
asiakasprosessin eri vaiheet palvelutarpeen tunnistamisesta työelämään kiinnittymiseen saakka

•

alueen toimijoiden kanssa
 hyödynnetään palveluprosessin kehittämisessä ja työllistämisessä mm. alueen järjestöjen ja muiden
toimijoiden kokemus ja tietämys osatyökykyisten henkilöiden työllistämisen edistämiseksi

•

alueen oppilaitosten, työnantajien ja palveluntuottajien kanssa

•

Kelan ja työeläkelaitosten kanssa
 varmistetaan kuntoutuspalveluiden tehokas ja oikea-aikainen käyttö työllistymisen edistämiseksi

•
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sosiaali- ja terveyspalveluiden ja muiden tarvittavien tahojen kanssa
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Tavoiteltavat tulokset
 Vuosien 2021-2022 aikana osallistujista vähintään 50% on löytänyt työllistymiseen tai koulutukseen
tähtäävän ratkaisun pilotin toimenpiteiden avulla
 Monialainen verkostoyhteistyö on tiivistynyt ja parantunut, palveluprosessit ovat selkeytyneet
 Osatyökykyisille on saatavilla entistä monipuolisempi ja kattavampi palvelumalli, jossa huomioidaan koko
prosessi aina palvelutarpeen tunnistamisesta työelämään kiinnittymiseen saakka
•
•
•

palveluiden tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen saatavuus ja käyttö on helpottunut
palveluita käytetään aikaisempaa tehokkaammin ja oikea-aikaisemmin työllistymisen edistämiseksi
kohderyhmälle mahdollistetaan aikaisempaa paremmin pysyvät työllistymisratkaisut

 Alueen työllisyysaste on noussut ja yhä useamman työikäisen osatyökykyisen työelämäosallisuus on
kohentunut
 Työnantajien tietoisuus on lisääntynyt ja kynnys palkata osatyökykyinen on madaltunut
 Pilotin toimenpiteistä ja toimintamallista syntyy pysyviä käytäntöjä
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