
YRITYSLÄHTÖINEN JA TOIMINNALLINEN

TYÖHÖNVALMENNUS

SEPPÄ- JA TYÖKOUTSI 

-HANKKEET



Seppä on ESR –hanke, alkoi tammikuussa 2021 

ja on kaksivuotinen. Hanke toimii Varkauden alueella.

Kohderyhminä hankkeessa ovat varkautelaiset työttömät aikuiset 

ja nuorisotakuun piirissä olevat 17-29 -vuotiaat 

nuoret sekä maahanmuuttajat.

Työkoutsi on TYPO –hanke, alkoi tammikuussa 2021 

ja on kolmivuotinen. Hanke toimii Pohjois-Savon alueella (paitsi

Ei Varkaus). 

Kohderyhmänä v. 2021 oli 50v ja sitä vanhemmat, v. 2022 

kohderyhmä on 40v sitä vanhemmat 

työttömät työnhakijat



Tavoitteena

- vastata työpaikkojen henkilöstön saatavuuteen työ- ja 

työhönvalmennusmallin kautta

- kehittää alueella välityömarkkinoita, toimintatapaa ja –mallia, jotta 

yritysten työvoimatarpeet ja työhönvalmentautujien osaaminen kohtaavat

- välittää ns. hiljaista tietoa valmentautujasta, tukea työttömän 

henkilön työyhteisöihin siirtymiseen, vierellä kulkevan valmentajan ja yritysten 

edustajien avulla.

- luoda palvelukonsepti työelämälähtöiselle 

toiminnalliselle työhönvalmennuspalvelulle

- tavoittaa vuosittain 80 henkilöä toimenpiteisiin (Koutsi), 105 henkilöä hankkeen 

aikana sekä 48 yhteistyöyritystä/yhteistyötoimijaa (Seppä)

- hankkeen osallistujista 50% on hankkeen jälkeen työssä tai opiskelemassa, Sepässä 

50% työllistynyt 20% opiskelee



Valmennus tarjoaa…

➢ työhönvalmentajan yksilöllisen tuen valmentautujan oman polun löytymiseen 

➢ työ- ja toimintakyvyn selvityksen − selkeys omasta toimintakyvystä suhteessa työelämän 

vaatimuksiin sille toimialalle jolle on hakeutumassa valmennukseen 

➢ tarvittaessa kielivalmennus − erityisesti maahanmuuttajat 

➢ mahdolliset yritysvierailut/tutustumiset yhteistyöyrityksiin 

➢ yksilö- ja ryhmämuotoinen valmennus 

➢ tarvittaessa korttikoulutukset 

➢ työelämätaitojen vahvistaminen

➢ työhakutaitojen vahvistaminen − CV, videocv, haastattelusparraus, jne. 

➢ työvalmennus − ammatillisen osaamisen lisääminen ohjatusti

➢ työhönvalmennus − työpaikan etsiminen ja tukeminen työpaikkaan

➢ osaamisen kerryttämisen prosessi − osaamistodistukset tai osaamisen tunnistaminen 

➢ tuetun suoran työllistämisen palvelut.



 hankkeet ovat kontaktoineet vuodesta 2021 alkaen monen eri 

yrityksen kanssa (pääsääntöisesti hankkeeseen kohdistetuille aloille)

 oppilaitosten kanssa yhteistyötä edistetty/kehitetty

 hankkeiden työhönvalmentajat jalkautuvat yhteistyöyrityksiin 

(nivelvaihe tärkeä)

 yrityksien avustaminen/tukeminen (mm. työllistymistä edistävien 

asiakaskirjojen teossa, työkokeilu ja palkkatukihakemukset)

 yrityksen edustajat ovat tarvittaessa mukana mallintamassa 

ammattiin liittyviä työtehtäviä.

 Työhönvalmentajat toimivat ” sovittelijan -roolissa” tarvittaessa 

yrityksen ja valmennettavan välillä syntyneissä ristiriita -tilanteissa.

Yritys / oppilaitosyhteistyö



YRITYSYHTEISTYÖ, YRITYSVIERAILUT



Toiminnallinen ja työelämälähtöinen 

valmennus / mallintaminen

• yhteistyöyrityksen työtehtävien tai tuotannon osan mallintaminen yksikössämme, 

sillatut työtehtävät jäljittelevät mahdollisimman aitoja työelämätilanteita.

• yhteistyössä yritysten kanssa täsmävalmennetaan ja perehdytetään 

toiminnallisuuden ja työtehtävämallinnosten kautta työnhakijoista yritykseen 

työntekijöitä.

• mallintaminen tapahtuu Tukeva-säätiön toimitiloissa.

• mallintamista varten ollaan saatu yrityksiltä tähän päivään sopivia työvälineitä ja 

opastus/ohjaus niiden käyttöön



YRITYSYHTEISTYÖKUMPPANI ISS- PUHTANAPITO MALLINTAA JA PERHDYTTÄÄ SIISTIJÖITÄ TUKEVA-

SÄÄTIÖN TILOISSA PUHTAANAPIDON TYÖTEHTÄVIIN, MATERIAALEIHIN, LAITTEISIIN,JA 

PESUAINEISIIN 







ÄÄNIPÄÄ -

www.aanipaa.tamk.fi



Yritysyhteistyön palautteet

 Hankkeen työhönvalmentaja ollut mukana selvittämässä tarpeellisia asioita, 

suunnittelemassa ja tekemässä sopimusta. On koettu hyväksi, että hankkeen kautta on 

tullut tuki sekä resurssia asioiden hoitamiseen.

 Palkkatukitöihin ottavat mielellään ja hankkeelta toivovat, että ohjattaisiin 

motivoituneita, työkykyisiä henkilöitä.

 Yhdessä pähkäily ja suunnittelu, mahdolliseen tulevaan työhön, on koettu hyväksi 

malliksi.

 Kokeneet Työkoutsi-hankkeen toimivaksi konseptiksi, joka tuo uusia mahdollisuuksia 

niin heille kuin tuleville työntekijöille.

 Yhteistyö on palautteen perusteella sujunut hyvin, Sepän kautta on saatu 

valmentautujia työllistettyä. Valmentajan kanssa sovitaan käytännöistä sekä saatu 

sovitettua myös työaikoja/työpäiviä. Apua on tarvittaessa saatu myös työkokeilu- ja 

palkkatukiasioissa.

 "Hyvin kiireiseltä näyttää, pandemia on nostanut siivous ja puhtaanapidon alan ihan 

toisella tavalla kuin aiemmin. Siivouksen tarve on kasvanut merkittävästi ja tilojen 

puhtaus kiinnostaa myös yksittäisiä asiakkaita enemmän kuin ennen. Työvoimapula 

vaivaa alaa, leimaantuminen edelleen vallitsee alaa."

 Yritykset kokevat tarvitsevansa apua sopivien työntekijöiden löytymiseen



Valmentautujat

Työkoutsissa

- maahanmuuttajia 35% ja kantaväestöä 65%

- Miehiä 62% ja naisia 38%

- 50-luvulla syntyneet 6%, 60-luvulla 61%, 70-luvulla 24% ja 

80-luvulla 9%

Sepässä

- Maahanmuuttajia 22% ja kantaväestöä 78%

- Miehiä 56% ja naisia 44%

- Keski-ikä noin 34 -vuotta



Hankkeiden tuloksellisuus

Seppä-työhönvalmennukseen on ohjautunut/ 
haastateltu noin 100 paikallista työtöntä 
työnhakijaa. Palvelun piiriin on tavoitettu 63 
(kirjattua) valmentautujaa niistä 

prosenttiosuudet on jaettu osallistuneiden 
mukaan:

 työllistynyt/opiskelee uutta ammattia 65%

 keskeyttäneitä 6%

 valmennuksen 1. jaksolla on 6%

 valmennuksen 2.jaksolla 16%

 aloittaa valmennuksessa 4%

 ohjautunut asianmukaiseen palveluun 3%

 Yhteistyöyrityksiä/toimijoita 29

Työkoutsi-hankkeeseen ohjautunut/ 
haastateltu n. 80 työtöntä työnhakijaa. 
Palveluun kirjattu 55, joista tällä hetkellä 
valmennuksessa on 22 hlö.  

Hankkeen päättäneiden jatkopolut 
prosentteina:

➢ työllistynyt 51%

➢ opiskelemaan 18%

➢ eläkeasioiden selvittely 6%

➢ siirtynyt toiseen palveluun 3%

➢ ei oikeanaikainen palvelu 12%

➢ Palautuu lähettävälle taholle 10%


