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Palvelupilotin kehys
•

•
•
•

•

•

Osatyökykyisten työllistymiseen tähtäävät palvelut
eivät integroidu saumattomasti työelämään:
toisistaan irrallisia palveluita–prosessit pitkiä ja
hitaita - kokonaisuuden hallinta puuttuu
Osatyökykyisyys muodostaa riskin työttömyyden
pitkittymiselle - riskiä ei edelleenkään tunnisteta
riittävän varhain
Osatyökykyisyydestä johtuvia tuottavuusalenemia ei
ole totuttu yrityksissä systemaattisesti ratkomaan
Osatyökykyisten työllistäminen mielletään
rekrytointiriskiksi

Osatyökykyisten asema työmarkkinoilla parantuu
 kysyntä työmarkkinoilla kasvaa –nähdään
osatyökykyisten potentiaali

rekrytointikynnyksen madalluttua
 työurien pidentyminen räätälöityjen
ratkaisujen myötä
TE-palvelut vastaavat osatyökykyisten ja yritysten
tarpeisiin
•
toimivat käytänteet TE-palveluiden
järjestämiseen (segmentointi)
•
toimiva yhteistyömalli henkilö- ja työnantajaasiakaspalveluiden kesken
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Opitaan tunnistamaan ”varhaiset varomerkit”
työkyvyn alenemissa sekä TE-palveluissa että
työnantajayrityksissä
Nopeampi, ketterämpi ja työelämätavoitteinen
prosessi
Edistää osatyökykyisten työmarkkinaosallisuutta
tukemalla heidän
 työelämään pääsemistä
 työmarkkinoilla pysymistä
Kehitetään yrityslähtöinen ja ennaltaehkäisevä
osatyökykyisten palvelumalli

Viedä osatyökykyisten palvelut osaksi työelämää
 siirtää työn painopiste erillisistä kartoituksista
työssä tapahtuvaan käytännönläheiseen
testaamiseen
 palveluiden fokus työkyvyn rajoitteista
osaamiseen ja täsmätyökykyyn
Lisätä työantajien tietoisuutta osatyökykyisten
asioista
 tarjota työnantajille informaatiota
osatyökykyisten rekrytointiin liittyen
 Lisätä työnantajien osaamista
moninaisuuden johtamiseen liittyen

TE-toimisto
•
ohjaa asiakkaita
palveluun
•
toimii valittujen
palveluntuottajien
kehittämiskumppanina

TE-PALVELUPILOTIN RAKENNE

ELY-keskus
• vastaa
ostopalveluina
toteutettavien
Työelämädiilin ja
Työdiilin
kilpailutuksesta ja
hankinnasta

TYÖELÄMÄDIILI

TYÖDIILI

Henkilöasiakkaiden tilanteiden ratkaisu työelämälähtöisesti
Määrällinen tavoite n. 250 henkilöasiakasta

• Määrällinen tavoite n. 100 yritystä
• Muotoillaan työkykyyn liittyviä haasteita kohtaaville
yrityksille kohdennettavaa palvelua
• Rakennetaan yritykselle suunnattua
liiketoimintakonsultointia osatyökykyisen työvoiman
kysynnän lisäämiseksi ja työelämässä pysymisen tueksi
• Lisätään yrityksen avainhenkilöiden osaamista ja
ymmärrystä osatyökykyisen työntekijän roolista
yrityksessä tuottavana työntekijänä

ASIAKASOHJAUS

Osatyökykyiset
• TE-toimisto

(Tarjousten jättämisen
määräaika 30.4.2021
mennessä.)
Te + Ely-keskus
yhteiskehittäminen
• yhteisen
seurantamallin
luominen

•
•
•
•

Yritykset
• Työterveyshuolto
• Asiakkaat voivat
ohjautua Työdiilin
yritysten kautta

Verkkosivusto
• Työnantajalle ja
työnhakijalle
• Verkkosivustojen
sisältö jää omaan
käyttöön pilotin
jälkeen

Palvelun toteutus työelämäverkostossa
palvelutarpeen arviointi ja työelämätavoiteen asettaminen
valmennus ja sijoitus
työn muotoilu yrityksessä
työ- ja toimintakyvyn yksilö- ja yrityskohtaisten ratkaisujen
räätälöinti

Palveluntuottajien
välinen yhteistyö
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Koulutus
• yleisiä koulutuksia tai
tietoiskuja
• materiaali verkkoalustalla

Konsultointi
• yrityskohtaista sparrausta
yksilöityyn tarpeeseen

Yritystarvelähtöiset teemat
• työura- ja työkykyjohtaminen
• yhteiskuntavastuullinen työllistäminen,
monimuotoisuus yrityksen tuloksentekijänä
• henkilöstölaskelmat, juridiset neuvot
• työterveyshuollon yhteistyö

Hämeen TE-toimisto
Ville Luukkanen,
TE- palvelupilotin yhteyshenkilö
ville.luukkanen@te-toimisto.fi
+358 295 041 769
Kaisa Loponen,
työkykykoordinaattori
kaisa.loponen@te-toimisto.fi
+358 295 041 759
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